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Nasz utalentowany kutnowski szybownik £ukasz Wójcik, cz³onek Aero-
klubu W³oc³awskiego i Gliding Team Klinika Kolasiñski; wicemistrz
�wiata, wicemistrz Europy, mistrz Polski; w klasie 15 m, 18 m, standard
i otwartej wyst¹pi³ w ogólnopolskiej telewizji. W programie �Polonia 24�
w TVP Polonia, adresowanym do Polaków w kraju i za granic¹, mówi³
o swojej karierze, rodzinie (jego urocza ¿ona Liliana jest mened¿erk¹
£ukasza). Promowa³ Kutno. Brawo!

KOLEJNY SUKCES ŁUKASZA

Dnia 14 sierpnia 2013 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kro-
�niewicach, odby³a siê uroczysto�æ 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
pañstwa BARBARY I HENRYKA O¯AREK oraz pañstwa
CECYLII I MIECZYS£AWA ZWIERZCHOWSKICH.
Burmistrz Kro�niewic Julianna Barbara Herman z tej okazji uho-
norowa³a pary medalami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Po uroczystym wrêczeniu
odznaczeñ by³ czas na wspólne zdjêcia oraz toast za zdrowie
i pomy�lno�æ zacnych go�ci, wzniesiony symboliczn¹ lampk¹
szampana. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
kolejnych jubileuszy w zdrowiu, szczê�ciu i mi³o�ci.

JUBILACI WIZYTA AMBASADORA

Z krótk¹ wizyt¹ w Kutnie przebywa³ ambasador Republiki Kazachstanu
w Polsce Yerik Utembayev.           (ci¹g dalszy - strona 6)

ŚWIĘTO PLONÓW

W niedzielê, 25 sierpnia, w gminie Kro�niewice odby³y siê do¿ynki gminno-
parafialne. W ko�ciele pod wezwaniem Wniebowziêcia NMP w Kro�nie-
wicach mszê �wiet¹ do¿ynkow¹ odprawi³ ksi¹dz dziekan Jacek Drzewiecki.
Starostami do¿ynek byli Ewelina Wojtasiak z Szubska Du¿ego (36 ha)
i Marcin Tomes z Luboradza (22 ha).           (ci¹g dalszy - strona 4)

Coroczn¹ uroczysto�æ do¿ynkow¹ podzielono tu na dwie czê�ci: obrzêdow¹
i rozrywkow¹. W tym roku uczestnicy korowodu do¿ynkowego zebrali
siê przy nowym, du¿ym krzy¿u � w miejscu starej kapliczki, w pobli¿u
budynku Urzêdu Gminy. Tu, po po�wiêceniu go przez proboszcza parafii
Strzelce, ksiêdza Grzegorza Zi¹bskiego, wszyscy przemaszerowali na plac
Gminnej Spó³dzielni, gdzie odprawiona zosta³a msza �wiêta polowa
w intencji rolników gminy.           (ci¹g dalszy - strona 4)

PLON NIESIEMY, PLON...

Wspomnienia z wakacji

WOODSTOCK 2013

Rok ka¿dej osoby, która choæ raz przekroczy³a progi najwiêkszego i najwspa-
nialszego festiwalu �wiata dzieli siê na 3 czê�ci � czas przed Woodstockiem,
Woodstock i po Woodstocku. W to zaszczytne grono po raz pi¹ty w³¹czy³a siê
nasza redakcja, by w ten upalny czas bawiæ siê w zgodzie z mottem �Mi³o�æ -
Przyja�ñ - Muzyka�.             (ci¹g dalszy - strona 11)
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LOKALIZACJA
Concept Bukowa to nowoczesny, efektowny
budynek zlokalizowany w �wie¿o powsta³ym,
presti¿owym zak¹tku miasta przy ulicy Bukowej,
osiedle £¹koszyn.
Budynek zosta³ zaprojektowany na ogrodzonej
dzia³ce z miejscami parkingowymi dla ka¿dego
mieszkania z my�l¹ o wygodzie i bezpieczeñstwie
jego mieszkañców.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
BUDYNKU
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, trzykondy-
gnacyjny, w pe³ni podpiwniczony i zaprojektowany
przez renomowane biuro architektoniczne Yama
z £odzi.
Dostêp do mieszkañ realizowany jest z dwóch
klatek schodowych.
Nowoczesna forma architektoniczna budynku
nawi¹zuje do wcze�niej wybudowanego osiedla
Bukowa.
Estetyka i ponadczasowo�æ formy budynku cieszy
oczy najbardziej wymagaj¹cych estetów.
Komfort i zaufanie przysz³ych lokatorów to pod-
stawowy priorytet, dlatego w projekcie du¿¹ wagê
przywi¹zano  do jako�ci materia³ów wykoñcze-
niowych oraz wysokiego standardu powierzchni
wspólnych.

RUSZYŁA BUDOWA NOWEJ INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ
− CONCEPT BUKOWA

Proste, idealnie zharmonizowane formy, du¿e
w przewadze naro¿ne balkony umieszczone
wzd³u¿ fasady budynku powoduj¹, ¿e ca³a kon-
strukcja sprawia wra¿enie niezwykle lekkiej i ele-
ganckiej.
Efekt ten dodatkowo wzmacniaj¹ jasne kolory
elewacji, szlachetne materia³y u¿yte do wystroju
budynku oraz detale architektoniczne w obrêbie
balkonów wykonane z drewna.
WIELKO�Æ i  ILO�Æ MIESZKAÑ
Projekt Concept Bukowa to  czterna�cie  jasnych
i przestronnych mieszkañ o zró¿nicowanej
powierzchni, pocz¹wszy od 30 m2 kawalerki typu
open space, poprzez 55 m2 mieszkania dwupo-
kojowe, do trzypokojowych ok 80 m2 apartamen-
tów.
Do ka¿dego z mieszkañ przynale¿¹ du¿e balkony
o powierzchni  oko³o 12 m2.
�wietnie zaprojektowane lokale oraz rozk³ad
pomieszczeñ daj¹ mo¿liwo�æ dowolnej aran¿acji
wnêtrz.
W piwnicy przewidziane s¹ du¿e pomieszczenia
gospodarcze dla ka¿dego lokalu mieszkalnego
TERMIN REALIZACJI
Inwestycja rozpoczêta, w trakcie zaawansowa-
nych prac budowlanych.
Przewidywany termin koñca budowy i oddania
budynku do u¿ytkowania - czerwiec 2014 r.

INWESTOR: Concept Development s.c. Marek Szymañski, Miros³aw Janczak
Siedziba firmy - Biuro Sprzeda¿y Mieszkañ, Plac Wolno�ci 4, I piêtro

Tel/fax. 24 254-52-55, kom. 601-31-01-61
www.concept-development.pl, e-mail: biuro@concept-development.pl
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Trzeba obiektywnie powiedzieæ, ¿e obydwa ogrody �Kolejarz� staj¹ siê
coraz ³adniejsze, s¹ chwalone za estetyczny wygl¹d i stan zagospodaro-
wania. Podczas sobotniego spotkania wielu dzia³kowcom prezes Pasiñski
wrêczy³ nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy, w³a�nie za estetyczny wygl¹d dzia³ki.
Nagrody otrzymali: Helena Dêbicka, Jan Guzek, Jaros³aw Siuda, Rados³aw
B³aszczyk, Zdzis³aw Boroñ i Adam Dawidowicz. Natomiast dyplomami
wyró¿nieni zostali: Zenon Oswald, Wies³aw Kubiak, Ireneusz Zaborowski,
Marian Zacharski, W³odzimierz Kaczmarek i Bogumi³ Zió³kowski. Na
specjalne zaproszenie Zarz¹du w powy¿szym spotkaniu wzi¹³ udzia³ Bartosz
Serenda, przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego SLD. Wszystkim poczy-
naniom zwi¹zanym z realizacj¹ zamierzeñ uchwalonych podczas zebrania
ogólnego dzia³kowców patronuje Zarz¹d w sk³adzie: Dariusz Pasiñski,
Feliks Fr¹tczak, Rados³aw B³aszczyk, Ewa Tomalak i Marta Kubiak. Ju¿
wkrótce, bo 31 sierpnia, na terenie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowca
�Bemowo I� w Warszawie odbêd¹ siê Krajowe Dni Dzia³kowca, na które
zaproszeni zostali jako przedstawiciele ogrodu �Kolejarz� - Dariusz Pasiñski
i Feliks Fr¹tczak.           /A.B./

DZIAŁKOWE DOŻYNKI
Sobotê, 17 sierpnia, cz³onkowie Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz�
przy ulicy Kro�niewickiej w Kutnie wybrali na spotkanie, którego celem
by³o podsumowanie ca³ego roku ich dzia³alno�ci oraz ka¿dego dzia³ko-
wicza. Zarz¹d przygotowa³ dla wszystkich poczêstunek na ciep³o, ale by³y
te¿ s³odycze, kawa, herbata, zimne napoje. To coroczne spotkanie z okazji
Dnia Dzia³kowca przyjê³o siê nazywaæ do¿ynkami dzia³kowymi. Witaj¹c
zebranych prezes Zarz¹du ROD Dariusz Pasiñski stwierdzi³ m.in. i¿ ogrody
dzia³kowe, nie tylko te kolejowe, s¹ nadal potrzebne seniorom, których
jest coraz wiêcej. Mówi³ te¿, i¿ �ten rok dla ogrodnictwa dzia³kowego
jest szczególny, bowiem wa¿¹ siê losy naszych ogrodów, poniewa¿ z nie-
cierpliwo�ci¹ czekamy na nasz¹ ustawê, która ma byæ uchwalona przez
Sejm RP. Liczymy, ¿e bêdzie to Projekt Obywatelski o Ogrodach Dzia³-
kowych, który by³ konsultowany z dzia³kowcami, a przedstawiony do tego
projektu przez Komitet Inicjatywy Spo³ecznej�.

W czwartek 15 sierpnia, mieszkañcy naszego miasta uczestniczyli w ob-
chodach 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz �wiêta Wojska Polskiego.
Rozpoczêto je z³o¿eniem kwiatów przez prezydenta miasta pod pomnikiem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, nastêpnie w ko�ciele pod wezwaniem
�wiêtego Wawrzyñca odprawiona zosta³a uroczysta msza �wiêta za Ojczyznê,
któr¹ celebrowa³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek. Dalsza czê�æ uroczysto�ci
mia³a miejsce na Cmentarzu Parafialnym w Miejscu Pamiêci Narodowej.

ROCZNICOWE UROCZYSTOŚCI

Tu, nad mogi³ami wojskowych, stanê³y liczne poczty sztandarowe, przed-
stawiciele samorz¹dowców miasta i powiatu, s³u¿b mundurowych,
harcerze, cz³onkowie ugrupowañ partyjnych, mieszkañcy miasta. W okolicz-
no�ciowym przemówieniu Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna mówi³
m.in. �Tu, w zbiorowych mogi³ach, le¿¹ ¿o³nierze z Kutna i najbli¿szych
okolic. Oddajemy ho³d tym, którzy s¹ autorami tamtego zwyciêstwa.
Mêstwo polskich ¿o³nierzy oraz talenty strategiczne dowódców przynios³y
zwyciêstwo nad Armi¹ Czerwon¹, nazywane te¿ �Cudem nad Wis³¹�. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e Cud ten wynika³ z ich odwagi i determinacji. Dzi� przypada
równie¿ �wiêto Wojska Polskiego � szczególne s³owa uznania kierujê do
wszystkich ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i rezerwy�. Uroczysty apel pamiêci
w asy�cie dru¿yn harcerskich poprowadzi³ chor¹¿y Wojska Polskiego Alek-
sander Onisz. Pod pomnikiem � Poleg³ym za wolno�æ Ojczyzny� z³o¿one
zosta³y wi¹zanki kwiatów, natomiast harcerze przed ka¿dym bia³ym krzy¿em
na mogi³ach ¿o³nierzy k³adli bia³e ró¿e. Po raz pierwszy w tego rodzaju
uroczysto�ci w naszym mie�cie zebrani wys³uchali krótkiego koncertu
wokalnego Anny Winkler i Huberta Smoliñskiego, cz³onków zespo³u
�Granda�. Za�piewali oni piosenki: �Bia³e ró¿e� oraz �Gdzie s¹ kwiaty
z tamtych lat�. Organizatorami uroczysto�ci byli: prezydent miasta, Miejski
Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie oraz ZHP Hufiec
Kutno.           /A.B./

Pierwsza w Polsce
Kutnowskie Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w Kutnie zwyciê¿y³o
w ogólnopolskim, internetowym
plebiscycie na modernizacjê roku.
Uzyska³o 2188 g³osów.

Letnia serenada
W Kutnowskim Domu Kultury od-
by³ siê koncert muzyki klasycznej
z udzia³em m.in. Anny Jeremus-
Lewandowskiej, Ewy Murzynow-
skiej, Wies³awa Bednarka oraz or-
kiestry Filharmonii Kameralnej w
£om¿y.

Muzyczny sukces
Ghetto - kutnowski zespó³ rockowy
(wspólnie z Conin To Town) - wy-
gra³o Ogólnopolski Festiwal Rockowy
�Unigud Rock� w Mor¹gu. Starto-
wa³o 12 zespo³ów z ca³ej Polski.

1 sierpnia w 69 rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie
�W� (17.00) rozbrzmia³y w Kutnie syreny alarmowe. Mieszkañcy naszego
miasta zatrzymywali siê na ulicach, by uczciæ bohaterów - powstañców
warszawskich. G³ówne uroczysto�ci zwi¹zane z 69 rocznic¹ wybuchu
Powstania Warszawskiego w naszym mie�cie odby³y siê na Cmentarzu
Parafialnym, pod tablic¹ pamiêci narodowej. Organizatorami obchodów
byli: Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa, �wiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy AK oraz ZHP. Uroczysto�æ poprzedzi³a msza �wiêta
w intencji poleg³ych powstañców, któr¹ sprawowa³ dziekan kutnowski
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek. �W powstaniu brali udzia³ ludzie m³odzi,
u progu doros³ego ¿ycia. Mieli swoje plany, w ich realizacji przeszkodzi-
³a im jednak wojna. Walczyli o niepodleg³o�æ nawet wtedy, gdy nie by³o
wody, jedzenia, ani pr¹du - mówi³ prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski.
Nastêpnie g³os zabra³ p³k Zdzis³aw Macher, uczestnik Powstania War-
szawskiego. Obchody prowadzi³ Grzegorz Skrzynecki, dyrektor Muzeum
Regionalnego w Kutnie, a na wstêpie hymn pañstwowy wykona³a orkie-
stra im. 37 Pu³ku Piechoty. Apel pamiêci poprowadzi³ Józef Stocki - pre-
zes Kutnowskiego Ko³a  �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Krajowej,
a o harcerzach - powstañcach zebrani us³yszeli od hm. Wies³awa Aksmana
- przedstawiciela ZHP i harcerzy. Na zakoñczenie uroczysto�ci pod
ablic¹ Pamiêci Narodowej delegacje z³o¿y³y kwiaty.          /B.G./

HOŁD DLA BOHATERÓW
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Do dnia 9 wrze�nia br. w sekretariatach szkó³ mo¿na pobieraæ, a nastêpnie
sk³adaæ wnioski o dofinansowanie na zakup podrêczników w ramach
rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - �Wyprawka szkolna�.
O wsparcie finansowe na zakup podrêczników ubiegaæ siê mog¹:
� uczniowie klas I - III szkó³ podstawowych � do kwoty 225 z³,
� uczniowie klasy V szko³y podstawowej � do kwoty 325 z³,
� uczniowie klasy II zasadniczej szko³y zawodowej � do kwoty 390 z³,
� uczniowie klasy II szko³y ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokszta³c¹ce,
technikum) � do kwoty 445 z³,
� w przypadku korzystania przez uczniów niepe³nosprawnych z podrêcz-
ników dopuszczonych przez ministra w³a�ciwego do spraw o�wiaty i wy-
chowania do kszta³cenia specjalnego wysoko�æ pomocy mo¿e wynosiæ
do 770 z³ w szkole podstawowej, do 607 z³ w gimnazjum.
Powy¿sze kwoty zosta³y okre�lone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegó³owych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podrêczników i materia³ów
dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818). Warunkiem uzyskania dofinan-
sowania jest kryterium dochodowe. Dla uczniów klas pierwszych szko³y
podstawowej oraz odpowiedniej klasy szko³y artystycznej dochód nie mo¿e
przekroczyæ kwoty 539 z³ netto na osobê w rodzinie. Dla uczniów pozo-
sta³ych klas objêtych programem jest to dochód nieprzekraczaj¹cy 456 z³
netto na osobê w rodzinie. Do wniosków nale¿y do³¹czyæ za�wiadczenie
o wysoko�ci dochodów, w uzasadnionych przypadkach � o�wiadczenie
o wysoko�ci dochodów natomiast w przypadku osób niepe³nosprawnych
� wymagane orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego. �rodki na
ten cel pochodziæ bêd¹ z dotacji celowej Wojewody £ódzkiego. Wszystkie
niezbêdne informacje dotycz¹ce mo¿liwo�ci uzyskania dofinansowania
na zakup podrêczników zainteresowani mog¹ uzyskaæ w sekretariatach
szkó³, a tak¿e w Urzêdzie Miasta Kutno oraz Starostwie Powiatowym
w Kutnie.    Biuro Prasowe Urz¹d Miasta Kutno

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Prezydent m. Kutna i Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
w Kutnie zapraszaj¹ do parku im. Trugutta, przed Pomnik Bohaterów Walk
nad Bzur¹, na obchody 74 rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej, które
odbêd¹ siê 1 wrze�nia o godzinie 12.00 . W programie m.in. przemówienie
prezydenta miasta i z³o¿enie kwiatów przez delegacje: kutnowskich
zak³adów pracy, organizacji, stowarzyszeñ i szkó³. Oprawê muzyczn¹
zapewni Orkiestra Dêta OSP w Kutnie.            /J.P./

PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ

Z ca³ego serca dziêkujê panu pos³owi Tadeuszowi Wo�niakowi
oraz pracownikom jego Biura Poselskiego za nieocenion¹ i bez-
interesown¹ pomoc w sprowadzeniu do Polski mojego mê¿a,
który uleg³ wypadkowi w Niemczech.

Z wyrazami szacunku Katarzyna Darul

PODZIĘKOWANIE

Mistrz w sportach
si³owych
Piotr Wojtalik, wielokrotny mistrz
w sportach si³owych go�ci³ w si-
³owni Wibrotrening w Kutnie.
Mistrz Europy, mistrz Polski jak
równie¿ trzykrotny mistrz Irlandii
rozpocz¹³ treningi w wieku 17 lat.

Rozkopane miasto
W Kutnie nasta³ czas remontów.
Roboty trwaj¹ w ulicy £¹koszyñ-
skiej i 1-go Maja, w parku Traugutta,
a tak¿e przy budynku Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia im.
Karola Kurpiñskiego.

Zagro¿enie w aquaparku
Znowu pech w aquaparku. 30 lipca
odkryto pa³eczki ropy b³êkitnej. Po
dezynfekcji mo¿na k¹paæ siê bez
obaw.
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WIEŚCI GMINNE

Szanowni Pañstwo!
Na pro�bê Pana Michaela Schudricha Naczelnego Rabina Polski
oraz Pana Sola Rosenkranza by³ego mieszkañca Kro�niewic,
uprzejmie proszê o zapoznanie siê z poni¿szym komunikatem
i przekazaniem do tutejszego Urzêdu informacji w przedsta-
wionej sprawie, gdyby�cie je Pañstwo posiadali.
Pocz¹wszy od lat okupacji do roku oko³o 1950 na placu Wol-
no�ci, w czê�ci otaczaj¹cej pompê, utwardzono teren p³ytami
nagrobnymi (macewami) z Cmentarza ¯ydowskiego. Nastêpnie
oko³o roku 1950 zdjêto i zabrano p³yty, a miejsce wybrukowano.
Je¿eli ktokolwiek wie, co sta³o siê ze zdjêtymi z placu Wolno�ci
macewami prosimy o skontaktowanie siê z Fundacj¹ Ochrony
Dziedzictwa ¯ydowskiego, ul. Grzybowska 2 lok. 44, 00-131
Warszawa; Biurem Naczelnego Rabina Polski, ul. Twarda 6,
00-950 Warszawa lub tutejszym Urzêdem Miejskim w Kro-
�niewicach, ul. Poznañska 5, 99-340 Kro�niewice.
Z powa¿aniem Julianna Barbara Herman - burmistrz Kro�niewic

Z ¿a³obnej karty
Zmar³ Zenon Idzikowski, skrzypek
kapeli ludowej �Dobrzeliniacy�.
By³ laureatem ogólnopolskiej
Nagrody Kolberga za zas³ugi dla
kultury ludowej (2005). Z kapel¹
�Dobrzeliniacy� zdoby³ pierwsze
miejsce na Przegl¹dzie Kapel
i �piewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym (w 2003 i 2012
roku).

Po¿ary
W lipcu, w powiecie kutnowskim,
odnotowano 87 interwencji stra¿aków.
Zarejestrowano równie¿ 14 zdarzeñ
drogowych, dwa - chemiczne i jedno
lotnicze (paralotniarz).

Na dwóch gazach...
Sekretarz gminy Bedlno i by³y
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Kutnie po raz drugi, w ci¹gu
dwóch lat, zosta³ zatrzymany przez
policjê podczas jazdy pod wp³ywem
alkoholu. Tym razem mia³ ponad
dwa promile. Co ciekawe, zastêpo-
wa³ bêd¹cego na urlopie wójta
Krzysztofa Ko³acha.

Wypoczynek w Oporowie
W bezpo�rednim s¹siedztwie Mu-
zeum - Zamku w Oporowie mo¿na
dobrze wypocz¹æ. Na stawie, przy
którym wykonano altankê z pomo-
stem i wypo¿yczalni¹ trzech rowerów
wodnych.

W 121 rocznicê urodzin genera³a W³adys³awa Andersa (12 sierpnia 1892 r.),
w Kro�niewicach odby³y siê okoliczno�ciowe uroczysto�ci. Na placu
Wolno�ci odegrano hymn pañstwowy, przypomniano sylwetkê genera³a
i z³o¿ono kwiaty pod jego pomnikiem. Na koniec od�piewano w ho³dzie
zwyciêzcy pod Monte Cassino i dowódcy Korpusu Polskiego s³awne
�Czerwone maki pod Monte Cassino�.

ROCZNICA URODZIN GENERAŁA

I PO „CZARNYCH”...

Urz¹d Miasta w Kutnie wspólnie z Zarz¹dem Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Sp. z o.o. zlecili opracowanie koncepcji urbanistycznej
terenów po boisku �Czarnych�. Zlokalizowano tam cztery budynki wie-
lorodzinne z gara¿ami w przyziemiu, a tak¿e parterowy pawilon sportowy
i ma³e boisko sportowe. Co ciekawe, w³a�nie tam bêdzie obszerna zatoka
dla autobusów i busów (od strony Siemiradzkiego).

Prezes Zarz¹du Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
w Kutnie Jacek Urbaniak przypuszcza, ¿e w tym miejscu, na terenie
wykupionym od PKP, jego firma zrealizuje ju¿ w 2015 r. budynek.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Go�æmi gospodarzy byli: pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak, Rafa³ Jó�wiak prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego i m³odszy inspektor Jan Kuropatwa - ko-
mendant powiatowy Policji w Kutnie. G³ówne uroczysto�ci odby³y siê w so³ectwie
Szubsk Du¿y, a rozpocz¹³ je wystêp Ludowego Zespo³u Leszczynianki. Wyst¹pi³y:
�A�capella, Kro�niewiacy i Moderato Furioso, zespó³ Romen i Gest. Do¿ynki
zakoñczy³a zabawa ludowa, która trwa³a do godziny 24.00, a przgrywa³ zespó³ Kresz.
By³y te¿ atrakcje i zabawy dla dzieci i rodziców.

ŚWIĘTO PLONÓW

W gminie Ostrowy do¿ynki organizowa³y so³ectwo Wola Pierowa, Urz¹d Gminy
w Nowych Ostrowach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy.
Starostami do¿ynek byli Aneta Nalberczyk z Ko³omii (gospodarstwo 24 ha) i Robert
Stefañski z Woli Pierowej (27 ha). Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od mszy �wiêtej
sprawowanej przez ksiêdza Mieczys³awa Podsêdka w ko�ciele parafialnym pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Ostrowach. Korowód do¿ynkowy prze-
szed³ na boisko przy �wietlicy �rodowiskowej, gdzie odby³a siê dalsza czê�æ
uroczysto�ci. Do¿ynkowe przy�piewki wykona³y panie z so³ectwa Wola Pierowa,
a w czêsci artystycznej wyst¹pi³y zespo³y: �Oktawa�, Zespó³ Pie�ni Tañca Ziemi
Kutnowskiej, �Kro�niewiacy� i Stonehenge.             /B.G./

PLON NIESIEMY, PLON...
(ciag dalszy ze strony 1)
Bochen chleba przyniesiony przez starostów do¿ynek Iwonê Olejniczak
i Grzegorza Przybysza po�wiêci³ ksi¹dz Zi¹bski. Pani Iwona wraz ze swym
mê¿em Andrzejem prowadzi 85 hektarowe gospodarstwo w D¹bkowicach.
To przede wszystkim produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniêtym.
Roczna sprzeda¿ to oko³o 11 tysiêcy sztuk tuczników. Produkcja ro�linna
to rzepak, pszenica i kukurydza. Ostatnio jej gospodarstwo wizytowali:
wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke oraz delegacje z W³och i Japonii.
Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez pani¹ Iwonê jest w posiadaniu
m.in. Nagrody Gospodarczej Województwa £ódzkiego w kategorii
�Gospodarstwa Rolne�. Z kolei Grzegorz Przybysz wraz z ¿on¹ Renat¹
prowadzi 80 hektarowe gospodarstwo w Przyzorzu. Zajmuje siê hodowl¹
byd³a mlecznego i opasów. Uprawia te¿ rzepak, kukurydzê, pszenicê,
buraki cukrowe oraz uprawy nasienne.

W swym krótkim wyst¹pieniu, wójt gminy Tadeusz Kaczmarek mówi³:
�Spotykamy siê tu, aby oddaæ ho³d naszym rolnikom, za ich trud, za ciê¿k¹
pracê. Za du¿o czasu, który po�wiêcaj¹ na gospodarowanie na swojej ziemi,
na utrzymywanie swoich rodzin. My�lê, ¿e wasza praca drodzy rolnicy
nie pójdzie na marne. Bardzo wam dziêkujê, Bóg zap³aæ�. Czê�æ druga to
wystêpy zespo³ów wokalno-muzycznych: �Strzelce�, �Klonowianki�,
�Grupa pod grusz¹�, zespó³ �Wêdrowne gitary�, zespó³ muzyczny
�Aplauz�, zespó³ �Veegas�, wyst¹pi³ te¿ ze swym programem wokalista
Edwin Tarka.          /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 wrze�nia 2013 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

Tegoroczny, ponad dwumiesiêczny, wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y
by³ w naszym mie�cie dobrze zorganizowany i nikt z niewyje¿d¿aj¹cych
poza Ziemiê Kutnowsk¹ nie móg³ narzekaæ na nudê, poniewa¿ program,
przygotowany przez instytucje kulturalne, sportowe i organizacje poza-
rz¹dowe, by³ ciekawy i urozmaicony, i co najwa¿niejsze - rozgrywa³ siê
w ró¿nych rejonach m. Kutna i dotyczy³ ró¿nych kategorii wiekowych.
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej �Salos� pro-
wadzi³o rodzinne rajdy rowerowe pod has³ami - �Odwiedziny u diab³a
Boruty w £êczycy� i �Poszukiwanie legend - Arkadia, Nieborów�. Zarz¹d
Powiatowy Ligi Obrony Kraju prowadzi³ naukê strzelania i zawody z broni
pneumatycznej. Szko³a Podstawowa nr 1 zorganizowa³a wypoczynek
w £ebie, Mielnie, Karpaczu i Bia³ce Tatrzañskiej dla gromad i dru¿yn
harcerskich oraz sportowców. SP nr 6 zapewni³a dostêp do kompleksu
boisk sportowych �Orlik�, a SP nr 9 zorganizowa³a na swoim �Orliku�
turniej trójek koszykarskich, pi³ki no¿nej oraz inne zajêcia rekreacyjno-
sportowe. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji by³ organizatorem zawodów
w pi³ce no¿nej, siatkówce, koszykówce. Interesuj¹ce by³y programy upo-
wszechniania kultury. Centrum Teatru, Muzyki i Tañca oraz Kutnowski
Dom Kultury, przy wsparciu Urzêdu Miasta Kutna, realizowa³y m.in. kon-
cert chóru z Finlandii, Festiwal Ognia Fireproof, XVIII Letnie Spotkania
Artystyczne, Letni Festiwal Muzyczny. By³y te¿ liczne spotkania teatralne
i muzyczne. W KDK dominowa³ taniec dla wszystkich (m.in. tañce i zabawy
z mam¹ lub tat¹ oraz tañce u¿ytkowe dla narzeczonych i weselników).
By³y te¿ warsztaty teatralne z konsol¹ Xbox. Wakacje w bibliotece by³y
podzielone na tematy tygodniowe. Zainteresowani mogli mieæ przygody
z Kutnem (wycieczki i spotkania), ze sportem, z relaksem, z ekologi¹,
z interesuj¹cymi zawodami, z teatrem, z fantazj¹, ze sztuk¹, z dawn¹ ksi¹¿k¹.
Towarzyszy³y �przygodom� dowolne zajêcia i wycieczki turystyczno-
krajoznawcze. Muzeum Regionalne przyci¹ga³o do siebie wspania³¹, rze�-
biarsk¹ piêcioosobow¹ kapel¹.

AKCJA LATO

Uczestniczyæ mo¿na by³o w warsztatach plenerowych fotograficznych,
spacerach po mie�cie, warsztatach plastycznych, w zajêciach z archeologii,
w ciekawych spotkaniach i festiwalu �Na ludowo w mie�cie ró¿�. By³y
wycieczki, m.in. do wioski indiañskiej. Trwa³y tak¿e pó³kolonie o cha-
rakterze wypoczynkowo-edukacyjnym zorganizowane przez Kutnowski
Komitet Obrony Bezrobotnych, przez Oratorium B³. Micha³a Rua w Wo�-
niakowie, przez Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, przez SL �Salos�.
Du¿¹ pomoc finansow¹ da³ Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Pogoda dopisa³a, a basen na wolnym powietrzu
dos³ownie �pêka³ w szwach�. Du¿e zainteresowanie wzbudza³ atrakcyjny
program �Aquaparku�. Tu te¿ by³y zawsze komplety. Koniec wakacji tu¿,
tu¿ i nied³ugo zajêcia lekcyjne w szko³ach. �P¯K� ¿yczy wszystkim
uczniom samych dobrych ocen!            /J.P./

Do historii wydarzeñ kulturalnych naszego miasta zapisaæ nale¿y koñ-
cz¹cy siê (1 wrze�nia) tegoroczny IV Letni Festiwal Muzyczny. Podczas
pierwszego z piêtnastu koncertów, jakie mieszkañcy Kutna mieli przy-
jemno�æ wys³uchaæ i ogl¹daæ, dyrektor festiwalu i jego inicjatorka prof.
Anna Jeremus-Lewandowska witaj¹c przyby³ych s³uchaczy zaznaczy³a,
i¿ �jest to najwiêksze, wakacyjne wydarzenie kulturalne w wojewódz-
twie ³ódzkim�. To przedsiêwziêcie tak szczegó³owo zaplanowane mog³o
byæ zrealizowane dziêki wielu sponsorom. Koncerty odbywa³y siê,
podobnie jak w roku ubieg³ym, w Hotelu Rondo, w sali Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca, w sali Szko³y Muzycznej, w Kutnowskim Domu Kultury,
ale równie¿ w ko�cio³ach kutnowskich i w Strzelcach, by³y te¿ dwa koncerty
plenerowe. Ró¿na ich tematyka wzbudza³a zainteresowanie melomanów,
bo i by³y koncerty kameralne, koncerty pie�ni operowych i operetkowych,
duety sakralne oraz oprawa artystyczna mszy �wiêtej, by³a te¿ muzyka
w pa³acowych wnêtrzach z udzia³em Orkiestry Filharmonii Kameralnej
im. W. Lutos³awskiego w £om¿y. Gwiazd¹ tegorocznego festiwalu by³a
Zdzis³awa Donat, nazwana Polsk¹ Królow¹ Nocy. Jej g³osu mieli przyjem-
no�æ s³uchaæ kutnianie podczas koncertu w Hotelu Rondo. Najpiêkniejsze
pie�ni skomponowane przez polskich i zagranicznych kompozytorów
mo¿na by³o s³uchaæ podczas koncertu �Od Schuberta do Szymanowskiego�.
Jak co roku, równolegle z festiwalem, prowadzone by³y Miêdzynarodowe
Warsztaty Wokalne. Mia³y one charakter teoretyczno-praktyczny. Bior¹cy
w nich udzia³ m³odzi ludzie wyst¹pili w czterech koncertach dla miesz-
kañców miasta.

FESTIWAL MUZYCZNY

Najbardziej gor¹co przyjêci zostali podczas koncertu �Spotkanie z oper¹
i operetk¹�, w dniu 11 sierpnia, w ko�ciele �w. Wawrzyñca. Piêknie wy-
konany zosta³ przez Ewê Murzynowsk¹ czardasz �Kiedy skrzypki graj¹�
z opery �Cygañska mi³o�æ� oraz czardasz za�piewany przez Ma³gorzatê
Paw³owsk¹ z operetki �Ksiê¿niczka czardasza�. Choæ m³ody wiekiem,
si³ê swego g³osu zaprezentowa³ Aleksander Kamedulski (baryton) �pie-
waj¹c pie�ñ �Gari, gari moja zwiezda�. Tegoroczny festiwal przeszed³ do
historii. Minusem by³a ma³a ilo�æ m³odych ludzi w wieku 20-25 lat,
a przecie¿ koncerty by³y darmowe.           /A.B./

sprzeda wierzytelności Przedsiębiorstwa
Rolniczego „GŁOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogowiec.
Wierzytelności w kwocie 180.000,00
złotych wraz z odsetkami wynikają z prze−
terminowanych faktur za sprzedany olej
napędowy.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 608−633−081

OLKOP
Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.

Czytelniczy Hyde Park

FAMILIA WOJTCZAKÓW
Rodziny kutnowskie

Fakt, ¿e P¯K po�wiêca wiele wydañ dla poznania autentycznych
historii z naszego terenu owocuje ogromnym echem w�ród czytelni-
ków, a zarazem o¿ywia zainteresowanie w³asnymi korzeniami rodzin-
nymi. Poszukiwania w albumach, przegl¹danie starych listów, wracaj¹
te¿ do ³ask stare fotografie. Powraca pamiêæ minionego czasu, a to
widoczne symptomy zainteresowania w³asn¹ histori¹, bo wszyscy
jeste�my jej czê�ci¹. Wojtczakowie od pokoleñ zamieszkiwali w ¯u-
rawieñcu, wsi przylegaj¹cej od pó³nocy do Kutna. Z ksi¹g parafial-
nych wynika, i¿ pocz¹tek rodu zaczyna siê od Macieja, syna Jakuba,
urodzonego oko³o 1819 r. w wielodzietnej rodzinie. Józef, urodzony
w 1861 r. stanowi pocz¹tek pokolenia na terenie kutnowskim. Syn
Piotr ur. w 1898 koñczy dwuletni¹ szko³ê handlow¹ w Kutnie. Jest
harcerzem z wielkim zapa³em do nauki, ale po maturê musi wyjechaæ
do Warszawy, gdzie jako eksternista pomy�lnie j¹ zdaje, co budzi
podziw egzaminatorów �ch³opak z prowincji i taka wiedza�. W stolicy
nawi¹zuje kontakty z POW, a zdobyt¹ wiedzê wojskow¹ przekazuje
kolegom na terenie Kutna i zak³ada tu organizacjê. Ch³opcy garn¹ siê
do tajnej, ale znanej ju¿ formacji. Æwicz¹ w lasach, a komendantem
w Kutnie zostaje Piotr Wojtczak. Bior¹ udzia³ w rozbrajaniu Niem-
ców na stacji PKP w Kutnie. To wtedy zgin¹³ Rychtelski. Organizacja
dzia³a³a bardzo sprawnie. Piotr jako ochotnik wstêpuje do wojska
w 1918 roku. Potem wojna z bolszewikami, w której dowodzi kompani¹
m³odych ochotników. Przechodzi szlak bojowy od obrony W³oc³awka,
a¿ po koñcow¹ bitwê nad Berezyn¹. Za zas³ugi i zdolno�ci dowódcze
Wódz Naczelny Józef Pi³sudski wysy³a go do Francji na studia woj-
skowe. Wybiera chemiê, koñczy jako in¿ynier do spraw wybuchów,
wraca do Polski i zaczyna pracê w fabryce amunicji w Pionkach. Po
wybuchu wojny w 1939 r. zostaje samolotem ewakuowany do Anglii,
gdzie pracuje w zespole, który wynalaz³ nowy materia³ wybuchowy
tzw. �plastik�. Osobi�cie opracowa³ metodê barwienia, co pozwoli³o
na wielostronne zastosowanie. Szybko awansuje, a¿ do stopnia pu³-
kownika. Po 1945 r., w Polsce, zostaje pozbawiony obywatelstwa,
a powrót do kraju staje siê niemo¿liwy. W kraju zosta³a ¿ona z synem,
którzy mieszkali w Warszawie do Powstania. Syn Jan, harcerz, walczy
w Powstaniu Warszawskim, a po kapitulacji przez Pruszków dostaje
siê z matk¹ do obozu. Po 1945 r. wyje¿d¿aj¹ do £odzi, bo ich domu
w Warszawie ju¿ nie by³o. Jan w £odzi koñczy studia, a jego hobby to
film, oddaje siê wiêc tej pasji ca³kowicie. Gra w filmach jako statysta,
kaskader, a nawet w teatrze w �Wyzwoleniu� Wyspiañskiego. Ciekawe
s¹ losy Józefa Wojtczaka, gospodarza na 16 hektarach, wysiedlonego
przez Niemców. Po tu³aczce, wraz z rodzin¹, wraca w 1945 r. do
rodzinnego ¯urawieñca. Okazuje siê, ¿e jest ku³akiem! A po za³o¿eniu
ko³a PSL i m³odzie¿owych �Wici� (odda³ izbê we w³asnym mieszkaniu
na �wietlicê) - okaza³ siê dodatkowo �wrogiem ludu� Urz¹d Bezpie-
czeñstwa i KBW prawie ka¿dego dnia sk³ada mu wizytê. Zamkniêto
go w areszcie w Strzelcach, a dom �ozdobiono� napisem �Tu mieszka
ku³ak, wróg Polski Ludowej�. Jeszcze inaczej potoczy³y siê losy
Stanis³awa Wojtczaka. Jako uczeñ szko³y handlowej bardzo lubi³
muzykê, a jego talent docenili stra¿acy, gra³ w ich orkiestrze, a za-
uwa¿ony przez ¿o³nierza z orkiestry wojskowej 37 PP w Kutnie prze-
niós³ siê tam. Tam te¿ ukoñczy³ kurs kierowców samochodowych, co
przyda³o mu siê podczas okupacji. Po wojnie wyjecha³ na �l¹sk.
Kolejny z braci, Franciszek, Przedwojenny absolwent �D¹browszczaka�,
ukoñczy³ szko³ê oficersk¹. Porucznik w kampanii wrze�niowej dosta³
siê do niewoli pod M³aw¹, a ca³¹ okupacjê spêdzi³ w oflagu w Dobie-
gniewie. Po wyzwoleniu nie móg³ wst¹piæ do Ludowego Wojska
Polskiego z powodu brata w Anglii. Urz¹d Bezpieczeñstwa nie dawa³
mu spokoju - nawet po wyje�dzie do Siedlec -by³ inwigilowany, a¿ do
roku 1989. Ostatni z braci Janusz Wojtczak do dzi� mieszka w Kutnie.
Urodzony w 1934 roku dobrze pamiêta wysiedlenie z rodzinnej miej-
scowo�ci w 1940 r. i przejêcie gospodarstwa przez Niemców.

(ci¹g dalszy - strona 11)

W dniach 5-08-2013 a 15-08-2013 r. odby³ siê obóz sportowy
w Zakopanem �Olimpiad Specjalnych� - £ódzkie, w którym udzia³
wziêlo 6 zawodników klubu sportowego Lwy-Kutno ze SOSW
nr 1. Byli to koszykarze i lekkoatleci. Poza treningami uczestnicy
obozu przebyli wiele szlaków turystycznych w Tatrach oraz
p³ywali na basenach - Szymoszkowa. Kierownikiem zgrupowania
by³ Piotr Bajda.

OBÓZ SPORTOWY
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

Z innych szpalt...

�Kraków i Kutno najgorêtszymi miastami w Polsce!�. Tak oznajmi³a TV,
a kutnianie przez moment znów byli dumni z takiej wyliczanki. To nie
by³o typowo polskie, ani �ródziemnomorskie, ale faktycznie - afrykañ-
skie lato. Spiekota, kwater nad morzem - brak, ale za to by³y ryby. Trady-
cyjnie ju¿ w ostatnich latach, a sporadycznie od 40 - lat spêdzi³em wczasy
w Ku�nicy (na Helu, dodajê, bo jest wiele miejscowo�ci, które w Polsce
nosz¹ tê nazwê). Osada - stolica polskich rybaków, jak g³osi dumnie
ceramiczny napis na �cianach by³ej szko³y. Od W³adys³awowa przez
Cha³upy, Ku�nicê Jastarniê Juratê, Hel wiedzie unikatowy w skali �wia-
towej (w klasyfikacji pó³wyspów szósty na naszym globie). To zarazem
najwiêksze w Europie molo... Tak, tak gdy¿ molo oznacza... pla¿e. To
punkt na mapie, w którym najbli¿ej jest l¹dem z Zatoki Gdañskiej do
Morza Ba³tyckiego (371 metrów, a praktycznie przed stacj¹ kolejow¹ to
nawet oko³o 100 metrów). Z dojazdem - ostro¿nie. Do�æ stwierdziæ, ¿e na
cyplu helskim mieszka gdzie� oko³o - zaokr¹glaj¹c w górê - 30 tysiêcy
ludzi. W sezonie dociera tu nawet 1,5 miliona (!). Na jedynej drodze korki
samochodowe to codzienno�æ. Do�æ stwierdziæ, ¿e moja rodzina trasê
21 kilometrów z Jastrzêbiej Góry do Ku�nicy pokona³a w trzy... godziny
(sic!). Lepiej zdaæ siê na PKP. My te¿ z tej kolejowej trasy skorzystali-
�my. Ekspres (z autobusowymi siedzeniami) jedzie oko³o sze�ciu godzin
- tam, ale z powrotem to ju¿ 12 sierpnia by³o pó³toragodzinne opó�nienie.
Mimo ¿e to nie zwyczajny po�pieszny, ale ekspres, to nic nikomu nie
wyja�nia³. Chocia¿ jazda odbywa siê po nowych torowiskach... �To
wykonywali je W³osi� - opowiadaj¹ z nutk¹ goryczy Kaszubi. �Ale i oni
musieli po raz drugi zak³adaæ nowe tory, w najbli¿szym w Polsce miejscu
�przy pla¿y� - nie bez satysfakcji twierdz¹ ludzie morza (pracy trudnej
jak górnictwo). Uda³o nam siê równie¿, dziêki zni¿ce emeryckiej (a¿ 52%
z wcze�niejszym wykupem biletu), ale wysz³o i tak drogo. Jednak wakacje
s¹ raz w roku, wiêc! Co nowego w Ku�nicy? Nowy port jachtowo-rybacki
(osta³o siê jeszcze tutaj 29 kutrów i ³odzi rybackich). Przyby³o pla¿ od
strony zatoki i znowu jest pla¿a w centralnej czê�ci (tak jak by³o 40 lat
temu). Tak¿e tu¿ poza portem i w Ku�nicy - Syberii, której nazwa
powsta³a w latach siedemdziesi¹tych. To ciekawe, ¿e do tej - równie¿
odwiedzanej  przez kutnowian - miejscowo�ci nikt siê nie przyznaje
nawet rodowici Kaszubi z Ku�nicy. Na jednym z domów ulicy Helskiej
przyby³ reklamowy obraz, ilustruj¹cy obecno�æ w nim s³ynnego re¿ysera
- ale ju¿ nie¿yj¹cego - Tadeusza Kantora. Ku�nicê odwiedzaj¹ polskie
aktorki i aktorzy od Janusza Gajosa zaczynaj¹c, a na bohaterach seriali
koñcz¹c. �Podskoczy³y� ceny! My nie musieli�my siê jednak sto³owaæ
w jednej z najlepszych na polskim wybrze¿u sma¿alni ryb. �U Emila�
(starszej) i �Dawida� (nowocze�niejszej i bardziej obleganej). Ryby
kupowali�my wiêc tanio albo dostawali�my od zaprzyja�nionych ryba-
ków. Ale o dziwo! Coraz mniej w porcie kupuj¹cych ryby - bezpo�rednio
u rybaków!? To �wiadczy, ¿e i kategoria go�ci siê podwy¿szy³a. Co jeszcze
ciekawe? Ano to, ¿e Ku�nica s³ynie z tego, ¿e kto tam przyjecha³ jako
letnik, ci¹gle do tego miejsca powraca. St¹d wielu, w tym i kutnowian,
którzy korzystaj¹ z piêknej kaszubskiej go�ciny ju¿ kilkadziesi¹t lat.
A trwa³y kutnowski �lad w porcie nad zatok¹ pochodzi od kutnowskiego
�FarmaTechu�. To krzy¿ wykonany z nierdzewnej stali, który wieczorem
�wieci dziesiêcioma lampami i wygl¹da wtedy jak - latarnia morska.

Andrzej Stelmaszewski

Tak Polska zbiednia³a przez 10 lat
Tak wszystko podro¿a³o

Produkt Cena w 2003 r. Cena w 2013 r.
Chleb 1,30 z³ 3,50 z³
Mas³o 2,80 z³ 4,80 z³
Jajka 40 gr 60 gr
M¹ka 1,50 z³ 2,40 z³
Cukier 1,70 z³ 3,80 z³
Mleko 1,30 z³ 3,10 z³
�mietana 1,50 z³ 2,50 z³
Ser Gouda 14,00 z³ 22,50 z³
Olej 4,80 z³ 7,50 z³
Wo³owina 11,00 z³ 26,20 z³
Schab 12,30 z³ 19,90 z³
Kurczak 5,00 z³ 7,20 z³
Ryba Mintaj 5,00 z³ 16,00 z³
Szynka 15,00 z³ 25,00 z³
Kie³basa 11,00 z³ 20,00 z³
Ziemniak 70 gr 1,50 z³
Jab³ka 1,90 z³ 4,00 z³
Papierosy 7,00 z³ 12,00 z³

�rednia pensja kiedy� i dzi�: 2003 r. - 2.200 z³; 2013 r. - 3.800 z³. Ile
kupi³by� za to benzyny: 2003 r. - 667 litrów; 2013 r. - 666 litrów. Ile
kupi³by� mieszkania: 2003 r. - 1 m2; 2013 r. - 95 cm2.

Za �Fakt� nr 184 (2980) z 8 sierpnia 2013 r., s. 2

S³oñce pra¿y³o niemi³osiernie. St¹d ¿niwa przesz³y bez echa i trwa³y
bardzo krótko. Przejawem tego by³ fakt, ¿e do¿ynki w tym mroku masowo
ju¿ w sierpniu i 1 wrze�nia. A¿ piêæ takich uroczysto�ci zaplanowano na
25 sierpnia (Kro�niewice, Strzelce, Nowe Ostrowy, ¯ychlin, D¹browice)
i 1 wrze�nia (Krzy¿anów, gmina Kutno, £aniêta, Oporów). Tylko Bedlno
bêdzie mia³o 8 - wrze�nia. Masz babo placek! Ale problemy rolnictwa s¹
i bêd¹. Stanis³aw Kalemba, obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, stwier-
dzi³ optymistycznie, ¿e �zbiory rzepaku i zbó¿ w tym roku bêd¹ �dobre,
a ¿ywno�ci dla nikogo nie zabraknie�. Jeszcze doda³, i¿ powierzchnia
uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku wzros³a do oko³o miliona hektarów
(wiêcej o 25%), a zbiory szacuje siê na dwa i pó³ miliona ton (35 procent
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym). St¹d dotychczasowa cena rzepaku oko³o
1500 z³otych za tonê, wobec ponad 2 tysi¹ce w 2012 roku. Poza tym, rok
wcze�niej, du¿a susza wyst¹pi³a w USA, Rosji, na Ukrainie, w Kazach-
stanie, Australii, Rumunii, na Wêgrzech, w Portugalii i Hiszpanii. St¹d
by³y a¿ tak wysokie ceny... Masz babo placek! Gor¹c, gor¹c, gor¹c! Taki
skwar, ¿e wszyscy siê zastanawiaj¹, sk¹d takie ³adne warzywa w sklepie.
Hodowcy buraków cukrowych ju¿ licz¹ straty... Chyba przedwcze�nie,
bo wreszcie pojawi³y siê deszcze. Jeszcze nie za du¿e, ale takie, ¿e mo¿na
dokonaæ wreszcie �podorywek�. Bo do tej pory r¿yska po ¿niwach nie
mo¿na by³o zaoraæ, tak spieczona i zbita by³a gleba po afrykañskich -
w Polsce - upa³ach. Teraz wyst¹pi³y opady i wzros³a nadzieja, ¿e i bura-
kom i ziemniakom (okopowym) bêdzie lepiej. Równie¿ warzywom, bez
sztucznego zasilania lub importowego wsparcia. No i chyba poka¿¹ siê
grzyby. Masz babo placek!

Rozmowa z prof. Bogus³awem Liberadzkim, europos³em (SLD),
ministrem transportu w latach 1993-1997,

kierownikiem Katedry Transportu Szko³y G³ównej Handlowej
- Czy kupno pendolino to dobry pomys³?
- Tylko pod warunkiem, ¿e kupiliby�my prawdziwe �wahade³ko�, to znaczy
sk³ad z wychylnym pud³em, który na ³ukach i zakrêtach wychyla siê
w taki sposób, ¿eby zachowaæ ten sam nacisk na o� i ko³o. Wówczas nie
musieliby�my wydawaæ miliarów z³otych na infrastrukturê kolejow¹, gdy¿
rekompensowa³a by to wysoka technologia pendolino, które jest w stanie
osi¹gaæ prêdko�ci przekraczaj¹ce 200 kilometrów na godzinê, jad¹c po
liniach dostosowanych do przejazdów z szybko�ci¹ 160 kilometrów.
W maju 1994 r. pendolino by³o w Polsce na jazdach próbnych i wtedy
trzy razy przejecha³o trasê Warszawa Centralna - Gdañsk G³ówny w 2
godziny 14 minut. Na magistrali wêglowej uzyska³o 251,3 kilometra na
godzinê. By³o to mo¿liwe, gdy¿ mia³o wyhylne pud³o. Koszt budowy linii,
po której mo¿na jechaæ 160 kilometrów na godzinê, jest blisko dwa razy
ni¿szy ni¿ tej przystosowanej do przekraczania 200 kilometrów.
- Ale my kupujemy pendolino bez wychylnego pud³a.
- To zapewni PKP Intercity oszczêdno�ci rzêdu 10-12 proc., co og³oszono
jako wielki sukces.
- Warto�æ ca³ego kontraktu to 665 milionów euro, z czego zakup 20
poci¹gów bêdzie nas kosztowa³ 400 milionów, a wiêc 10 proc, to oszczêd-
no�æ 40 milionów euro, czyli 170 milionów z³otych.
- Z powodu tych oszczêdno�ci spó³ki kolejowe, które zmodernizuj¹ linie
kolejowe, bêd¹ musia³y wydaæ kilka miliardów z³otych wiêcej.
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- Polska - jest najwiêkszym producentem malin na �wiecie. W 2012 r.
zebrano ich a¿ 127 tys. ton.
- 16 mld euro - tyle Unia Europejska przeznaczy w latach 2014-2020 na
projekt Erasmus. to oznacza, ¿e ze stypendiów skorzysta a¿ 4 mln Euro-
pejczyków (dwa razy wiêcej ni¿ dotychczas).
- Agencja Mienia Wojskowego - sprzeda³a twierdzê Modlin za 18 mln z³.
Kupi³a j¹ poznañska firma deweloperska Konkret SA, która chce tam
stworzyæ kompleks hotelowo-restauracyjno-wypoczynkowy. Piêæ lat temu,
kiedy po raz pierwszy og³oszono przetarg, cena wywo³awcza wynosi³a
220 mln z³. Ciekawe, kto na takiej ró¿nicy wiêcej zarobi³, bo kto straci³ to
wiemy.               Przegl¹d Nr 34 (712) z 19-25.08.2013 r., �Gie³da� s. 7
- Amerykañska tarcza antyrakietowa na pewno powstanie w pods³upskim
Redzikowie. Ambasador USA w Polsce Stephen Mull poinformowa³, ¿e
budowa rozpocznie siê w 2017 roku, a pieni¹dze na ten cel s¹ ju¿ zarezer-
wowane. Tarcza ma siê sk³adaæ z wyrzutni Patriot, Thaad i SM3 IIA, roz-
mieszczanych wraz ze wzrostem zagro¿enia ze strony Iranu.
- Po wprowadzeniu reformy �mieciowej, wbrew zapewnieniom rz¹du,
znacznie wzros³y ceny za wywóz odpadów. W zwi¹zku ze zmian¹ przepi-
sów dotycz¹cych utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminach, w lipcu br.
zanotowano znaczny wzrost op³at w gospodarstwach domowych za
wywóz nieczysto�ci (�mieci) - o 47,6 proc. - zakomunikowa³ GUS.
- Straty spowodowane przestêpstwami wzros³y w zesz³ym roku o 15%
- do ponad 6,4 mld z³ - wynika z danych MSW. Faktyczne dochody prze-
stêpców eksperci szacuj¹ na kilkana�cie miliardów z³otych. W zesz³ym
roku uda³o siê zabezpieczyæ u podejrzanych mienie warte ok. 376 mln z³,
czyli nieca³e 6% ujawnionych strat. Skuteczno�æ policji by³a o blisko jedn¹
czwart¹ ni¿sza ni¿ rok wcze�niej.
Angora Nr 34 (1210) z  25 sierpnia 2013 r., �Przegl¹d tygodnia�, s. 10

Nie wiem jak inni, ale ja z ciekawo�ci¹ przygl¹dam siê jak przebiega
kutnowska prywatyzacja �szpitala�. Wbrew pozorom, jeste�my ju¿ na etapie
pocz¹tku-koñca. Nie mam nic przeciwko samej prywatyzacji!? Ale mój
sprzeciw wi¹¿e siê ze sprzeda¿¹ za bezcen. Gdy¿ i w tym przypadku sprze-
da siê za drobne co�, co jest warte znacznie wiêcej. Tak mi siê w ogóle
widzi, ¿e prywatyzacj¹ �szpitala� (i PKS-u) rz¹dz¹... �biedni bogacze�.

Jan Widz
P.S. Jak kto ma w¹tpliwo�ci, niech przepatrzy prywatyzacjê kutnowskich
przychodni.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

CZARNO NA BIAŁYM

BEZ WYCHYLNEGO PUDŁA
TEN ZAKUP TO PUDŁO

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wizytê rozpoczê³o spotkanie ambasadora z pos³em Tadeuszem Wo�niakiem,
który by³ inicjatorem tej wizyty jako wiceprzewodnicz¹cy Grupy Parla-
mentarnej Polska - Kazachstan oraz cz³onek Komisji £¹czno�ci z Polakami
za Granic¹.  W trakcie wizyty ambasador Republiki Kazachstanu spotka³
siê tak¿e z przedstawicielami samorz¹du miejskiego, Agencji Rozwoju
Regionu Kutnowskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Zwi¹zku
Gmin Regionu Kutnowskiego. Tematem spotkania by³o omówienie mo¿-
liwo�ci przysz³ej wspó³pracy i wzajemnej wymiany do�wiadczeñ w za-
kresie funkcjonowania struktur samorz¹dowych. Ambasador Utembayev
czyni starania zmierzaj¹ce do zorganizowania spotkania marsza³ków
wszystkich 16 województw z ich odpowiednikami w Kazachstanie. Co
ciekawe, kraj ten mimo ogromnej powierzchni jak¹ zajmuje, podzielony
jest na porównywaln¹ liczbê regionów. Ambasador wyrazi³ chêæ z³o¿enia
ponownej wizyty w Kutnie. Tematem kolejnego spotkania by³oby zaprezen-
towanie potencja³u gospodarczego miasta oraz wizytacja firm potencjalnie
zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktów biznesowych w Kazachstanie.

WIZYTA AMBASADORA
Spo³eczeñstwo jest coraz bardziej �wiadome swoich praw. Lata, kiedy
o wszystkim decydowa³a centrala minê³y bezpowrotnie. Centrala, któr¹
móg³ byæ ka¿dy o�rodek decyzyjny, sama przyznawa³a sobie prawo decy-
dowania o tym co jest dobre dla iksiñskiego i iksiñskiej. Centrala decydo-
wa³a czego iksiñski ma siê wystrzegaæ, a nawet narzuca³a co i ile iksiñski
ma je�æ. Dobrze, ¿e w Polsce taka sytuacja odchodzi w zapomnienie,
pomimo ró¿nych dziwnych ci¹got. W mrocznych latach osiemdziesi¹tych
Tomek Lipiñski �piewa³ �czekamy na sygna³ centrali, centrala nas ocali�.
Dzisiaj spo³eczno�ci lokalne coraz �mielej siêgaj¹ po dostêpne procedury
demokratyczne. Jeszcze niedawno trudno by³o zmobilizowaæ ludzi do
wymiany kiepskiego prezydenta, burmistrza czy wójta. Skuteczne referen-
dum w takiej sprawie nale¿a³o do rzadko�ci. Dzisiaj w³adza nie potrafi¹ca
rozwi¹zaæ problemy lokalne lub pope³niaj¹ca powa¿ne b³êdy nie mo¿e
spaæ spokojnie, bowiem skuteczne referendum jest takim przypadku bar-
dzo prawdopodobne. Takich przyk³adów mamy wiele. Kiedy� odwo³anie
prezydentów w Czêstochowie i w £odzi nale¿a³o do wyj¹tków, ale tego-
roczna zmiana  prezydenta  Elbl¹ga nie jest ju¿ ¿adnym wyj¹tkiem. Aktu-
alnie realizowanych jest kilkana�cie procedur referendalnych. To nie
wszystko. W Bia³ymstoku samorz¹d wprowadzi³ nowe op³aty za wywóz
odpadów. Reakcja kilkuset mieszkañców niezgadzaj¹cych siê z  uchwa³¹
Rady Miasta by³a szybka. Z³o¿yli do Rady wezwanie do usuniêcia naru-
szenia ich interesu prawnego i uchylenia uchwa³y wprowadzaj¹cej sys-
tem op³at. Nie kwestionowali samego wzrostu op³at, ale ich zastrze¿enia
dotyczy³y sposobu liczenia i skali podwy¿ek. Sytuacja jest precedensowa
i zobaczymy jakie bêd¹ rozstrzygniêcia. Zobaczymy równie¿, czy inne pol-
skie samorz¹dy bêd¹ poddane takim procedurom. Jeden z mieszkañców
Kutna oczekuj¹cy na mieszkanie powiedzia³, ¿e je¿eli Rada Miasta podej-
mie uchwalê mieszkaniow¹ naruszaj¹c¹ interesy oczekuj¹cych, to bardzo
prawdopodobne bêdzie pój�cie �ladem mieszkañców Bia³egostoku. Tak wiêc
mamy do czynienia z kolejnym przyk³adem �wiadcz¹cym o tym, ¿e miesz-
kañcy nie oczekuj¹ bezkrytycznie na pomys³y i rozwi¹zania proponowane
przez demokratycznie wybran¹ centralê.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

ODWOŁANIE CENTRALI

W parku przy O�rodku Kultury Gminy Kutno w sobotnie popo³udnie, 24 sierpnia,
odby³ siê V Ludowy Piknik Taneczny dla mieszkañców tej gminy. Jego otwarcia
dokona³ Jerzy Bry³a, wójt Gminy Kutno. W krótkim wyst¹pieniu, zwracaj¹c
siê do zebranych mówi³: �chcia³bym, aby pañstwo prze¿yli tu, podczas wystêpów
ró¿nych zespo³ów wiele piêknych chwil. Wystêpuj¹cym na tej scenie zespo³om
¿yczê sukcesów na kolejnych spotkaniach, wyra¿am te¿ nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku znów tu siê spotkamy, mo¿e w wiêkszej liczbie grup muzyczno-
wokalnych�. Ponad trzygodzinne spotkanie dofinansowano przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy �Centrum�. Gor¹cymi oklaskami nagrodzono wystêpy
dwóch orkiestr dêtych: OSP z Kutna i OSP z Góry �wiêtej Ma³gorzaty pod
dyrekcj¹ Wies³awa Kowalskiego. Te po³¹czone orkiestry wykona³y m.in. znane
utwory, jak �Hello Dolly!� znan¹ piosenkê z repertuaru Louisa Armstronga,
piosenkê �My Fair Lady� z musicalu z 1956 roku pt. �Pigmalion�, czy marsz
�Pozdrowienie z Poznania�. W kolejnym wspólnym wystêpie zaprezentowa³y
siê ludowe zespo³y wokalne �Leszczynianki� i �£aniêckie s³owiki�. W swoich
³owickich strojach, z ciekawym programem muzycznym wyst¹pi³a kapela ludowa
�Blichowiacy� z £owicza, Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej zaskoczy³
widowniê now¹ sk³adank¹ wokalno-taneczn¹ o nazwie �Wyzwoliny kosiarza�,
opowiadaj¹c¹ o tradycjach zwi¹zanych z okresem ¿niw.            /A.B./

W Leszczynku

NA LUDOWO
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI
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¯YCIE RÓ¯ANE
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE
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Na dzieñ dzisiejszy jest ich dwudziestu, s¹ rozpoznawani na naszych
ulicach po ciemnych mundurach, dzia³aj¹ w celu podniesienia poziomu
poczucia bezpieczeñstwa oraz zapewnienia ³adu i porz¹dku w mie�cie.
Mowa tu oczywi�cie o stra¿nikach miejskich. Od pocz¹tku stycznia do
koñca czerwca tego roku dy¿urni kutnowskiej stra¿y miejskiej odebrali
1.909 zg³oszeñ od mieszkañców miasta, którzy prosili ich o pomoc. Ujaw-
niono 1.353 wykroczenia. W stosunku do ich sprawców na³o¿ono 409
mandatów, a 51 wniosków skierowano do S¹du Rejonowego. Odnotowa-
nych zosta³o 135 wykroczeñ przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicz-
nemu, 59 wykroczeñ przeciwko bezpieczeñstwu osób i mienia. Wiele
problemów sprawi³y kutnowskim stra¿nikom osoby nietrze�we, a¿ 125
mandatów otrzymali ³ami¹cy ustawê o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi, ale tu ciekawostka � stra¿nicy miejscy
pomogli osobom �na rauszu� odwo¿¹c ich (w 150 przypadkach) do�
domów, ale i do Komendy Powiatowej Policji. Jak do tej pory municypalni
zabezpieczyli 12 imprez masowych, ujêli i przekazali do KPP 21 sprawców
ró¿nych przestêpstw. Ca³odobowo obs³uguje monitoring miejski � 20
punktów kamerowych. W efekcie da³o to 683 ujawnienia wykroczeñ (m.in.
bójki uliczne, niszczenie mienia, spo¿ywanie alkoholu w miejscu publicz-
nym). Patrole stra¿y miejskiej mo¿na by³o w minionym czasie spotykaæ
w pobli¿u szkó³, ogrodów dzia³kowych, placów zabaw, a tak¿e na targo-
wiskach miejskich i gie³dzie samochodowej. Jak zaznacza komendant stra¿y
miejskiej Ryszard Wilanowski stra¿nicy �ci�le wspó³pracuj¹ z kutnow-
skimi szko³ami i przedszkolami.           /A.B./

MIEJSCY STRAŻNICY

Starszy inspektor Bart³omiej Sawicki i starszy stra¿nik Tomasz
Ka�mierczak podczas patrolu dziennego.
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Listopad, grudzieñ 1957 rok
Inicjowane przez ówczesnego przewodnicz¹cego Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Kutnie Bronis³awa Kustosika i przedstawiciela
Oddzia³u Zwi¹zku Zdzis³awa Or³owskiego zebrania informacyjne o mo¿-
liwo�ci powo³ania spó³dzielni mieszkaniowej.

1958 rok
26 marzec w sali konferencyjnej ratusza miejskiego odby³o siê zebranie
za³o¿ycielskie Lokatorskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie.
18 wrzesieñ - Spó³dzielnia uzyskuje o�wiadczenie o celowo�ci jej powo-
³ania.
24 pa�dziernik - rejestracja Spó³dzielni w S¹dzie Powiatowym dla miasta
£odzi (RS J nr 1256).
29 grudzieñ - Spó³dzielnia pod numerem 740 staje siê cz³onkiem Zwi¹zku
Spó³dzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
16 grudzieñ - Rada Spó³dzielni powierza obowi¹zki prezesa Zarz¹du
Zdzis³awowi Puzdrakiewiczowi. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie do
31.12.1981 r.

1959 rok
Marzec - wmurowanie aktu erekcyjnego pod pierwszy spó³dzielczy
budynek w Kutnie przy ulicy Staszica 7a.
27 maj - Walne Zgromadzenie Za³o¿ycieli Spó³dzielni Mieszkaniowej
�Przysz³o�æ� w Kro�niewicach.

1960 rok
11 styczeñ - zmiana nazwy spó³dzielni na Robotnicz¹ Miêdzyzak³adow¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ �Pionier� w Kutnie.
26 listopad - oddanie do u¿ytku przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Remon-
towo-Budowlane w Kutnie budynku przy ul. Staszica 7a o osiemnastu
mieszkaniach, 54 izbach i 880 m2 p.u.

1961 rok
11 listopad - oddanie do u¿ytku bloku przy ul. Ko³³¹taja 8a.

1962 rok
Czerwiec - Spó³dzielnia dokonuje wykupu budynku przy ul. Barlickiego 40
od Rady Narodowej.
Rozpoczêcie realizacji zespo³u mieszkaniowego Sowiñskiego-Chodkie-
wicza. Pierwszym efektem (1963 r.) blok przy ul. Chodkiewicza 7 (o 18
mieszkaniach).
11 lipiec - blokiem przy ul. Ko³³¹taja 10, pierwszym w Kutnie V kondy-
gnacyjnym budynkiem mieszkalnym, zakoñczono budowê zespo³u
Staszica I.

1963 rok
5 marzec - kolejna zmiana nazwy na Robotnicz¹ Spó³dzielniê Mieszka-
niow¹ �Pionier� w Kutnie.

1965 rok
12 kwiecieñ - rozszerzenie dzia³alno�ci na teren miasta ¯ychlina.
12 kwiecieñ - podpisanie uchwa³y z WSS �Spo³em� o wspó³pracy w za-
kresie wspólnej dzia³alno�ci kulturalno-o�wiatowej.
W bloku przy ul. Sowiñskiego 17 powstanie Ko³a TPD,
Powstanie pierwszego zespo³u muzycznego i zorganizowanie pierwszych
zespo³ów sportowych,
Spó³dzielnia wykupuje od ZPR �Miflex� budynek przy ulicy Wojska Pol-
skiego 8 (45 mieszkañ).

1966 rok
Pa�dziernik - rozpoczêcie w Kutnie pierwszego osiedla spó³dzielczego
XX-lecia PRL w czworoboku ulic D³ugosza, Staszica, Barlickiego i Ko-
�ciuszki.
Walne Zgromadzenie Cz³onków zast¹piono Zebraniem Przedstawicieli
(80 cz³onków).

1967 rok
17 kwiecieñ - Zebranie Przedstawicieli zawiera porozumienie o wspó³-
pracy z Komend¹ Hufca ZHP w zakresie letniej akcji obozowej.

1968 rok
W dziesiêciolecie RSM �Pionier� w Kutnie spó³dzielnia zarz¹dza 696
mieszkaniami.

1969 rok
15 czerwiec - Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwa³êo utworzeniu
funduszu dzia³alno�ci spo³eczno-wychowawczej.
16 czerwiec - Zebranie Przedstawicieli RSM �Pionier� podejmuje uchwa³ê
o w³¹czeniu Spó³dzielni Mieszkaniowej �Przysz³o�æ� w Kro�niewicach
do kutnowskiej spó³dzielni. Decyzje w tej sprawie cz³onkowie kro�nie-
wickiej spó³dzielni podjêli 2 lutego 1970 r.

1970 rok
Czerwiec - rozpoczêcie budowy w systemie wielkop³ytowym OWT-67
pierwszego zespo³u mieszkaniowego Staszica II (4 budynki - 140 miesz-
kañ). By³y to pierwsze budynki spó³dzielcze z centralnie dostarczan¹
ciep³¹ wod¹.

1971 rok
IV kwarta³ - rozpoczêcie budowy osiedla �Stadion� (ulica Olimpijska,
Szymanowskiego, Oporowska przy stadionie RKS �Stal�). Oddanie
pomieszczeñ klubowych przy ul. Staszica 21.

1972 rok
6 styczeñ - oddanie kawiarni �Z³ota Ró¿a� przy ul. Sowiñskiego.
Pa�dziernik - wmurowanie aktu erekcyjnego pod mieszkaniowy budynek
przy ul. Reja 1a, wznoszony pod patronatem Zwi¹zku M³odzie¿y Socjali-
stycznej.
Spó³dzielnia zdobywa I miejsce w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów
Estradowych Spó³dzielni Mieszkaniowych Tomaszów Mazowiecki.

1973 rok
8 styczeñ - zakoñczenie rozbudowy kot³owni osiedla XX-lecia PRL.
Pierwsze spó³dzielcze mini przedszkole �Pty�� na osiedlu �Stadion� (ulica
Olimpijska 4b).
Od 15 wrze�nia 1973 roku budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej miasta
Kutna �Grunwald�.
31 grudzieñ - Oddanie wolnostoj¹cego pawilonu handlowo-us³ugowego
przy ul. D³ugosza (Pewex).
Powstaje klub �Z³otego Wieku�.        (c.d.n.)
Z opracowania o spó³dzielczo�ci mieszkaniowej - Andrzej Stelmaszewski

KALENDARIUM „PIONIERSKIEGO” 55−LECIA

� W wyniku pierwszego nalotu, 1 wrze�nia, zginê³o oko³o 120 rekrutów,
a 200 osób zosta³o rannych. Zbombardowano - po wyje�dzie z Kutna na
wysoko�ci wsi Bo¿a Wola poci¹g wioz¹cy ludzi i most kolejowy (ocala³).
� 2 wrze�nia straci³o ¿ycie 80 ludzi, a kilkuset zosta³o rannych...
� 5 wrze�nia bomby zapali³y zbiorniki rektyfikacji,
� Atakowano dworzec kolejowy i liniê kolejow¹ oraz koszary 37 piechoty
i lotnisko polowe usytuowane na wschód od Kutna. W ich wyniku zginê³o
700- 800 osób, podobna by³a te¿ liczba rannych.
� W szóstym dniu wojny w³adze samorz¹dowe i administracyjne opusz-
czaj¹ Kutno.
� 6 wrze�nia do Kutna dociera poci¹g pancerny �Pi³sudczyk� dowodzony
przez kapitana Miko³aja Gonczara. Tak¿e �Paderewski� kapitana Jerzego
¯elechowskiego oraz �Poznañczyk� kapitana Kazimierza Majewskiego.
9 wrze�nia do Kutna przybywa poci¹g pancerny �Danuta�.
� 7 wrze�nia III dywizjon my�liwski majora pilota Mieczys³awa Mümlera
l¹duje pod Kro�niewicami. Nastêpnie 132 eskadrê (do której do³¹czono
te¿ (poprzedni¹) kapitana pilota Franciszka Jastrzêbskiego przeniesiono
na lotnisko polowe w Ostrowach, a nastêpnie do Kamiennej ko³o Lubienia.
� W okresie dzia³añ wojennych przez Kutno i rejon miasta przewinê³y siê
polskie jednostki wojskowe, a miêdzy innymi: 31 samodzielna czo³gów
rozpoznawczych (dowodzona przez kapitana Tadeusza Sza³ka) i 62 dy-
wizjon pancerny (kapitan Zygmunt Brodecki).
� Podczas walk nad Bzur¹, nazwanych przez Niemców �Bitw¹ pod Kutnem�,
nie by³o walk w bezpo�redniej odleg³o�ci od miasta. Kutno by³o... oaz¹
spokoju.
� 16 wrze�nia oko³o godziny 17.00 nadjecha³a czujka niemieckiej 3 Dy-
wizji Lekkiej. Ich atak odpar³ 7 batalion Strzelców. Wed³ug danych infor-
macji ju¿ 16 wrze�nia do Kutna wkroczy³y wojska Wermachtu. Na rynku
zebrano mê¿czyzn, a oficer niemiecki wyg³osi³ nasyêpuj¹ce s³owa: �Nie
bójcie siê! Nie zrobi siê wam nic z³ego. Zachowajcie tylko spokój, prze-
strzegajcie naszych rozporz¹dzeñ, a przede wszystkim oddajcie broñ�.
Przej�ciowe obozy jenieckie zorganizowano w Kutnie (w zabudowaniach
Pañstwowego Monopolu Tytoniowego - Przemys³owa 5), w Sójkach (gdzie
wiêziono ponad 10000 osób) oraz B³oniach ko³o Kro�niewic. £¹cznie
przez te obozy przesz³o najprawdopodobniej oko³o 60 tysiêcy ¿o³nierzy
polskich.
� Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 8.X.1939 r. Kutno znalaz³o siê w
Generalnym Gubernatorstwie, ale ju¿ 9 listopada w³¹czono je do Kraju
Warty. Jago namiestnikiem zosta³ Artur Greiser, dotychczas pe³ni¹cy funk-
cjê prezydenta senatu gdañskiego.
� Do koñca 1944 r. z terenu powiatu kutnowskiego Niemcy wysiedlili
ponad 22 tysi¹ce Polaków.
(opracowano na podstawie �Kutno w latach wojny i okupacji (1939-1945)
[w:] Kutno poprzez wieki. Tom II, Kutno - £ód� 2011

WRZESIEŃ 1939 W KUTNIE

Filmowa rola w �Popio³ach� -
sam siê dziwi³em, ¿e to ja�. Tak
o sobie mówi³ pan Jan.

Jan Wojtczak lubiany przez
studentów.

Czytelniczy Hyde Park

FAMILIA WOJTCZAKÓW
(ci¹g dalszy ze strony 5)
Pamiêta tu³aczkê, brak chleba, zbieranie k³osów, aby z ziarna zrobiæ choæ
trochê ziarna na chleb. Ojciec pracowa³ w firmie budowlanej i wêdrowa³
z miejsca na miejsce. W czasie okupacji do szko³y nie chodzi³. Dopiero
w styczniu 1945 r. powrócili do ¯urawieñca. Tu jako 11-latek idzie do
Szko³y Podstawowej w Wierzbiu - koñczy siedem klas w systemie przy-
�pieszonym, ale do zawodówki jako syn ku³aka nie ma wstêpu. W 1952 r.
zostaje wcielony do Brygady S³u¿by Polsce. Buduje fabrykê w Sarzynie,
w bardzo ciê¿kich warunkach. Wcielony w 1954 r. do Ludowego Wojska,
jako rekrut w Kamiennej Górze (wraz z innymi synami ku³aków), w bara-
kach poobozowych przerabiaj¹ rudê uranu Wtedy jeszcze tego nie wie-
dzieli). Po odwil¿y 1956 r. - nowy przydzia³ - do kopalni Nowa Ruda.
Pracowa³ jako górnik - ³adowacz. W grudniu 1956 r. zwalniaj¹ tych przy-
musowych robotników - ¿o³nierzy. Powrót do domu - to raj! Ale na tym
nie koñczy siê saga rodu Wojtczaków. Pan Janusz ma wielu wnuków
i  prawnuków, którzy mieszkaj¹ na Ziemi Kutnowskiej. Z tej rodziny
wywodzi siê te¿ doktor ekonomii, kandydatka na prezydenta m. Kutna
w ostatnich wyborach samorz¹dowych. M³odzi przedstawiciele tej rodziny
nie opuszczaj¹ terenu Kutna. Twierdz¹, ¿e tutaj jest ich miejsce. To przy-
k³ad tylko jednej z wielu rodzin, a jest ich wiele. Wszyscy maj¹ jakie�
korzenie rodzinne, wystarczy siê tyko tym zainteresowaæ, bo historia to
ludzie - my wszyscy. Kto� by³ przed nami, kto� bêdzie po nas. Zmienia siê
my�lenie o przesz³o�ci i tera�niejszo�ci. A jaka bêdzie przysz³o�æ - zade-
cydujemy sami i oby nikt nam tego nie odebra³.

Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Proszê przyj¹æ s³owa wdziêczno�ci dla seniora rodu Janusza Wojtczaka
za udostêpnienie rodzinnych tajemnic i materia³ów ikonograficznych.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

WOODSTOCK 2013
(ci¹g dalszy ze strony 1)
To ju¿ XIX festiwal Woodstock, dziesi¹ty organizowany w Kostrzynie nad Odr¹
i po raz kolejny organizatorom uda³o siê zaskoczyæ publiczno�æ ilo�ci¹ i jako�ci¹
atrakcji. Zabawê rozpoczêli�my dzieñ przed oficjalnym otwarciem festiwalu wraz
z Pokojow¹ Wiosk¹ Kryszny, na której to publiczno�æ bawi³a siê przy muzyce reggae
zespo³u Raggafaya czy zespole o nazwie �Koniec �wiata�, który porwa³ t³umy. Tego
te¿ dnia rozpoczê³a dzia³anie Akademia Sztuk Przepiêknych - odby³o siê spotkanie
z Jurkiem Owsiakiem i Krzysztofem Skib¹. Ca³o�æ okraszono wspania³ym show
w wykonaniu Kabaretu Limo. Pierwszy sierpnia to jeszcze wiêcej atrakcji w jeszcze
szybszym tempie. Woodstockowicze rozpoczêli dzieñ od spotkañ z Piotrem Metzem,
dziennikarzem muzycznym, genera³em Romanem Polko oraz Peterem Jennerem,
czyli menad¿erem legendarnego zespo³u Pink Floyd. Tu¿ po spotkaniach gros ludzi
przesz³o pod scenê, by obserwowaæ pokaz samolotów Si³ Powietrznych oraz us³yszeæ
zdanie �Przystanek Woodstock, odjazd!�, które oznacza tylko jedno - Zaczê³o siê!
Czwartek na du¿ej scenie to miêdzy innymi �wietny koncert otwieraj¹cy Kamila
Bednarka, znane i lubiane piosenki zespo³u Big Cyc, wulkan energii w wykonaniu
zespo³u Enter Shikari, czy koncert Happysad - laureata nagrody publiczno�ci, �z³o-
tego b¹czka� za najlepszy koncert zesz³oroczny. Jednak najwiêkszym zaskoczeniem
by³ projekt Gooral i Zespó³ Pie�ni i Tañca Mazowsze - kombinacja muzyki elektro-
nicznej i wszystkim znanych pie�ni ludowych by³a w naszym odczuciu najlepszym
koncertem tego dnia. Pi¹tek nie pozwoli³ nawet na odrobinê nudy. Po raz kolejny
ASP zapewni³a niezwyk³e spotkania z Kub¹ Wojewódzkim, ks. Adamem Bonieckim
oraz Arturem Andrusem. Najbardziej zapad³o w pamiêæ to pierwsze nie tylko ze
wzglêdu na t³umy, jakie �ci¹gnê³y, by pos³uchaæ showmana, ale równie¿ �sto lat�,
które za�piewane w dniu jego 50-tych urodzin, wywo³a³o wzruszenie u jubilata.
Du¿a scena po raz kolejny zagra³a na miarê swojej nazwy. Pocz¹wszy od zespo³ów
z eliminacji Fabryki Zespo³ów, poprzez pozytywne wibracje Jamm Chyba �ciebie,
czyli projektu muzycznego kabaretu £owcy.B, skoñczywszy na niezwyk³ym wystêpie
Marii Peszek. Nie zabrak³o miejsca na muzyczno-edukacyjny wystêp Farben Lehre,
która to grupa wraz z zaproszonymi go�æmi przedstawi³a historiê punk Rock�a. Tego
dnia by³y i wiêksze Gwiazdy.

Mo¿na by³o spotkaæ siê z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, staæ siê z Mariuszem
Ka³amag¹ Prawdziwym Super bohaterem w jego wiosce czy spotkaæ siê z histori¹
w asy�cie Bogus³awa Wo³oszañskiego. Jakby tego by³o ma³o, tak i w tym roku bito
rekordy Guinnessa - na strefie Play w najwiêksz¹ jednoczesn¹ grê na bêbnie oraz,
na strefie allegro, na najwiêksz¹ ilo�æ powietrza przepompowanego si³¹ ludzkich
miê�ni. Obydwa rekordy uda³o siê pobiæ. Niestety w tym roku, z kronikarskiego
obowi¹zku musimy wspomnieæ o incydencie, jaki mia³ miejsce na ASP, gdzie
zaatakowany zosta³ pan Miecugow. Lecz chyba najlepszym komentarzem by³a
reakcja uczestników �Szk³a Kontaktowego�, którzy spontaniczne i ¿ywio³owo skan-
dowali �Przepraszamy!�. Pokazuje to dobitnie, w jakim duchu poszanowania dla
drugiego cz³owieka i jego pogl¹dów odbywa siê ca³y festiwal. Podsumowuj¹c,
pos³u¿ê siê parafraz¹ z Witolda Gombrowicza - �Woodstock to Bomba, a kto nie
by³, ten tr¹ba!�.              /Micha³ i Krzysztof Stelmaszewscy/

Wszystkim fanom ostrzejszych brzmieñ z pewno�ci¹ spodoba³ siê �wietny koncert
Anthraxu, jednego z klasyków muzyki Trash Metalowej, lub Rock�n�Rollowy koncert
Danko Jonesa. Niespodziank¹ okaza³ siê równie¿ Emir Kusturica & No Smoking
Orchestra - s³awny re¿yser nie pozwoli³ nikomu siê nudziæ, a jego muzyka �Umpa
Umpa� jak sam j¹ okre�la zapad³a w pamiêæ niejednego woodstockowicza. Na
niew¹tpliw¹ uwagê zas³uguje równie¿ jeden koncert z ma³ej Sceny, którego nasza
redakcja nie zapomni. Wystêp Artura Andrusa by³ wspania³ym pokazem, jak naj-
wspanialsza publiczno�æ na �wiecie bawi siê przy ka¿dej muzyce. Z³oty B¹czek
ma³ej sceny murowany. Trzeci dzieñ festiwalu to kolejne atrakcje. Na ASP odby³o
siê spotkanie z Emirem Kusturic¹, profesorem Zbigniewem Lwem-Starowiczem oraz
Grzegorzem Miecugowem. Du¿a scena kolejny raz mocno obstawiona. Pomimo
niezwykle wysokiej temperatury, publika bawi³a siê wspaniale, przy skromnej
pomocy stra¿y po¿arnej i ich �polewaczek�, w rytm ró¿norodnej muzyki. Kolejny
raz rozpoczêto od zwyciêzców eliminacji, by po chwili mocnym uderzeniem wszed³
Kabanos, laureat Z³otego B¹czka ma³ej sceny, który da³ �wietny koncert. Nastêpnie
by³ miêdzy innymi Leningrad, czyli energetyczna muzyka zza wschodniej granicy,
reggae najwy¿szych lotów, czyli SOJA oraz jedna z gwiazd, czyli Kaiser Chiefs.
Naszym skromnym zdaniem, najlepsze show da³ zespó³ Hunter wraz z zaproszonymi
go�æmi w projekcie �Metal Project�, skacz¹c po kamieniach milowych ciê¿kiej
muzyki, daj¹c przy tym niezwykle wiele okazji do poskakania i zabawy woodstoc-
kowej publiczno�ci. Równie¿ i trzeciego dnia mieli�my niespodziewanie mocnego
konkurenta do nagrody za najlepszy koncert - Kiril D¿ajkovski, macedoñski DJ,
porwa³ do tañca t³umy w rytm muzyki Trance. Podsumowuj¹c tegoroczny festiwal
mo¿na by rzec, ¿e du¿a scena nie by³a jedynym �ród³em atrakcji. Przez ca³y czas
brzmia³a tzw. Ma³a Scena, a tam wy¿ej wspomniany Artur Andrus, Carrantouhil,
Moskwa, Big fat Mama i Hope. W Pokojowej Wiosce Kryszny g³ównymi atrakcja-
mi by³y Enej, Leniwiec, Blade Loki, czy wspomniane ju¿ Koniec �wiata i Ragga-
faya. Jak co roku przy ASP prowadzone by³y warsztaty m.in. z rysunku (po raz
pierwszy), szybkiego czytania, gry na gitarze i improwizacji kabaretowej.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam mieszkanie 47 m2,
3 pokoje + kuchnia, na III piêtrze
przy ul. D³ugosza. Tel. 601-305-
085 oraz 697-847-421 po godz. 17
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe na ul. B. Chrobrego 14
o pow. 48,6 m2 (III p.), 2 pokoje.
Wymienione drzwi, kuchnia
zabudowana, du¿a szafa suwana
w lustrach. Tel. 692-727-415
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe ul. Wilczej 3A o pow.
31,5 m2. Kawalerka (II p.),
1 pokój. Tel. 692-727-415.
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827

Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam domek, pow. 100 m2

w Go³ebiewie Nowym, dzia³ka
1012 m2, budynki gosp, cena
290.000. Tel. 603-691-605
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-
280-223
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o pow. od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel.
668-277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w dzia³ce,
Kuczków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹
(biuro rachunkowe, gabinet
kosmetyczny, fryzjer, masa¿) przy
ul. £êczyckiej (Hotel Awis), nie-
zale¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
502-127-530
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce

Z ŻYCIA MKS „KUTNO”

ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-
64, 501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Przyjmê gruz - Kutno. Tel. 793-
016-724
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna.
Domek, woda, pr¹d. Tel. 695-
591-002
Nauczyciel jêzyka niemieckiego
udzieli korepetycji na ka¿dym
poziomie. Przygotowuje do ma-
tury i egzaminów Tel. 723-896-846
Sprzedam Citroena Berlingo
(rocznik 2006). Pierwszy w³a-
�ciciel, zakupiony w salonie
w Polsce. Tel. 695-408-013
Sprzedam mieszkanie 30 m2

w Dobrzelinie, lub zamieniê na
ma³¹ dzia³kê z gara¿em w Kutnie
(lub okolicy). Tel. 604-254-132
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2, II piêtro w Kutnie.
Tel. 605-371-375
Sprzedam mieszkanie w centrum
Kutna 48 m2 (2p+k), I piêtro, du¿y
balkon. Tel.669-480-072; 663-
987-229

Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

Denat
W Sklêczkach z kolejowego piêcio-
metrowego nasypu na trasie Kutno
- £owicz zsunê³a siê maszyna s³u-
¿¹ca do wierceñ. �mieræ poniós³
przygnieciony operator koparki
jednej z firm z Wroc³awia.

Grunwaldzkie �w³amy�
Przy ulicy Grunwaldzkiej w Kutnie,
po wy³amaniu krat i zbiciu szyb,
skradziono z kiosku �Ruchu�
pieni¹dze z szuflady kasy fiskalnej,
papierosy ró¿nych marek i bilety
MZK. Straty 16600 z³otych.
Z samochodu ciê¿arowego marki
Nissan stoj¹cego przy ulicy Jagie³³y
w Kutnie, po wybiciu bocznej szyby,
skradziono radioodtwarzacz Sony,
nawigacjê MIO Sprint 480, CD-ra-
dio marki Renault, skrzynkê z kom-
pletem kluczy i elektronarzêdzia.
Straty 3100 z³. Sprawca usi³owa³
tak¿e, ze stoj¹cego obok samochodu
VW T4, skra�æ elektronarzêdzia.

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Wszystko siê przyda
Z nieczynnej bocznicy kolejowej,
w Kutnie przy ulicy Metalowej,
skradziono szyny kolejowe (44 m)
oraz inny sprzêt o ³¹cznej warto�ci
3920 z³otych

Skradziony utarg
Pod nieobecno�æ poszkodowanego,
w sklepie przy ulicy Narutowicza
w Kutnie, z metalowej kasetki skra-
dziono 4800 z³otych.

Z³owiony wêdkarz
W Kro�niewicach skradziono wêd-
karzowi 2 wêdki z ko³owrotkami,
przybory wêdkarskie, dowód oso-
bisty i rejestracyjny. £¹czne straty
1100 z³otych.

Skutek nieuwagi
W sklepie przy ulicy £êczyckiej
skradziono portfel z zawarto�ci¹
dowodu osobistego, dwóch kart
bibliotecznych, karty bankomatowej
i pieniêdzy. Straty - 590 z³otych.

W Strzegocinie, gmina Kutno, z nie-
zabezpieczonego samochodu Fiat
Seicento skradziono telefon komór-
kowy Samsung Galaxy S III o war-
to�ci 2500 z³otych.

Ukraiñska sympatia
W Kutnie przy ulicy Mickiewicza
policjanci zatrzymali obywatela
Ukrainy, który pod nieobecno�æ
wspó³lokatorów z wynajmowanego
mieszkania skrad³ 686 z³otych,
telefon komórkowy Nokia oraz
plecak z rzeczami osobistymi. Straty
w³a�cicieli - 1130 z³otych.

Samochodowa corrida
Przy ulicy Wschodniej w Kutnie,
po wybiciu szyby bocznej w samo-
chodzie VW Polo, skradziono z niego
torebkê damsk¹ z telefonem komór-
kowym Nokia 630i, 350 z³otych
i kart¹ bankomatow¹. Ponadto
uszkodzono w nim zamek. Straty
wynios³y 800 z³otych.

W Kutnie, przy ulicy Popie³uszki,
z niezabezpieczonego samochodu
VW Passat skradziono portfel
z dowodem osobistym, prawem
jazdy i dowodem rejestracyjnym.
Skradziono równie¿ radio samo-
chodowe.
W Przyzorzu po wybiciu szyby
w samochodzie marki Opel Corsa
i zerwaniu kolumny kierownicy
sprawca uruchomi³ pojazd, odje-
cha³, a nastêpnie go porzuci³ krad-
n¹c radio CD marki JVC. Straty 600
z³otych.

Wandal!?
W Kutnie, przy ulicy Reja, przez
wybicie trzech szyb w sklepie, spo-
wodowano straty 1000 z³otych.

Piwniczny sezon
W Kro�niewicach, przy ulicy
Kolejowej, po odciêciu k³ódki do
piwnicy, sprawcy skradli 4 opony
z felgami do samochodu Renault.

Sprzedam mieszkanie (3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, WC), du¿y bal-
kon, I p. Grunwald. Tel. 662-061-772
Posiadam mieszkanie do wyna-
jêcia 48 m2. Tel. 787-853-293
Sprzedam dom po atrakcyjnej
cenie. Tel. 881-627-027
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki z dop³at¹.
Tel. 795-442-968
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
o powierzchni 130 m2 + gara¿.
Tel. 795-442-968
Z powodu wyjazdu sprzedam
tanio domek z wod¹ i energi¹ na
dzia³ce ROD �Kolejarz� Kutno.
Tel. 604-254-132
Sprzedam 2 dzia³ki po 3000 m2

w Grochówku przy drodze Kutno-
Miksztal. Tel. 46-862-80-59
Sprzedam ci¹gnik Ursus C330 M.
Rok prod. 1989. Tel. 668-555-501
Sprzedam przyczepê samocho-
dow¹ SAM 750 i CB Radio Cobra
z anten¹. Tel. 797-117-887
Sprzedam b. tanio ró¿ne numi-
zmaty z certyfikatami i p³yty
DVD (pojedyncze filmy i seriale).
Tel. 604-254-132
Opiekunka do maleñkich dzieci.
Tel. 504-434-273
Sikorska Beata - NIANIA. Tel.
504-434-273

I miejsce: AP Talent Bia³ystok �  trener  Piotr Matys: 19 pkt., bramki 35-1
(Igor Tomaszewski, Adrian Duchnowski, Micha³ Frankowski, Jakub
Korotkiewicz, Kamil Trofimczuk, Krystian Bogacewicz, Szymon Brzo-
stem, Jakub Olechno, Szymon Ho³owacz, Eryk Iwaszkiewicz, Mateusz
¯elazowski, Jakub Mas³owski); II miejsce: TS Wis³a Kraków � trener
Krystian Paæ: 18 pkt., bramki 35-4; III miejsce: mks Kutno � trener Jacek
Czekalski: 10 pkt., bramki 6-13. Na kolejnych pozycjach uplasowa³y siê
zespo³y: IV miejsce: AP Agape Bia³o³êka Warszawa � trener £ukasz
Choderski: 10 pkt, bramki 11-10; V miejsce: MKS Expom Kro�niewianka
Kro�niewice � trener Robert Nowak : 9 pkt, bramki 10-8; VI miejsce:
GLKS W³ókniarz Moszczenica � trener S³awomir Góralczyk: 8 pkt, bramki
8-17; VII miejsce TS Sokó³ Aleksandrów £ódzki � trener Dominik
Dêbowski: 7 pkt, bramki 7-18; VIII miejsce: AP M³ode Lwy Kutno �
trener Mariusz Jakubowski: 0 pkt, bramki 6-39. Wszystkie dru¿yny zosta³y
uhonorowane dyplomem i pucharem: prezydenta miasta Kutno, dyrektora
MOSiR Kutno, prezesa MKS Kutno, szefa Akademii Pi³karskiej M³ode
Lwy Kutno. Tytu³ami �Najlepszych pi³karzy� turnieju wyró¿niono: naj-
lepszy bramkarz: Nikodem Sujecki � AP M³ode Lwy Kutno, najlepszy
zawodnik: Jakub Korotkiewicz � AP Talent Bia³ystok, najlepszy strzelec:
Kamil Trofimczuk AP Talent Bia³ystok. Zawodnikom i trenerom zespo³ów
wrêczono okoliczno�ciowe medale. Równolegle z pi³karskimi zmaganiami
realizowano przedsiêwziêcia towarzysz¹ce: w konkursie na wypracowanie
�Henryk Tomasz Reyman�. Laureatami zostali: Jeremiasz Góralczyk �
GLKS W³ókniarz Moszczenica, Hubert Stolarczyk � AP M³ode Lwy
Kutno, Hubert Sobota  - MKS Kutno.

Zawodnicy, trenerzy i organizatorzy turnieju.

Blisko stu jedenastolatków � m³odych adeptów �kopanej� z Aleksandrowa
£ódzkiego � TS Sokó³, Bia³egostoku � Akademia Pi³karska Talent,
Krakowa � TS Wis³a, Kro�niewic � MKS Expom Kro�niewianka, Mosz-
czenicy � GLKS W³ókniarz, Warszawy - Akademia Pi³karska Agape
i Kutna - Akademia Pi³karska M³ode Lwy, MKS Kutno przez trzy dni
(23-25 sierpnia br.) rywalizowa³o na p³ycie g³ównej Stadionu Miejskiego
w Kutnie w ramach III Ogólnopolskiego Turnieju U-11 Memoria³u
im. Henryka Tomasza Reymana. Rozegrano ogó³em 28 meczów: 2x15
minut na boiskach o wymiarach 68x30 m. Najskuteczniejszymi okaza³y
siê dru¿yny:

W quizie �Kutno 2013� najpe³niejsz¹ wiedz¹ o wspó³czesnym grodzie
nad Ochni¹ popisali siê: Kajetan Goss � TS Sokó³ Aleksandrów, Natan
Fry� � GLKS W³ókniarz Moszczenica, Daniel Biñkowski � TS Sokó³
Aleksandrów; sobotni wieczór ch³opcy ze swoimi opiekunami spêdzili
na baseballowym pikniku zorganizowanym przez dziewczêta (softballistki)
MKS Stal Baseball � Softball Kutno. Uczestników tego pi³karskiego �wiêta
m³odych zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹: Zbigniew Burzyñski � prezydent
miasta Kutna, Zbigniew Wdowiak � zastêpca prezydenta miasta Kutna,
Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta, Andy Sasimowicz �
szef szkolenia Akademii Pi³karskiej Legia Warszawa, Agnieszka Kawka
� ekspert ds. sprzeda¿y Multi Banku.
O zawodach mówi Krystian Paæ trener TS Wis³a Kraków: �Zaplecze sportowe
to najwiêkszy atut Waszego turnieju. Wspania³e boisko przy ul. Ko�ciuszki 26
to bardzo dobra promocja miasta, która mo¿e byæ pomocna w tym aby na
IV Ogólnopolski Turniej w 2014 roku przyjecha³y szkó³ki pi³karskie
�topowych� klubów ekstraklasowych�.
Tegoroczny turniej by³ najokazalszym z trzech zorganizowanych do tej
pory. Ekonomiczne warunki do realizacji tego przedsiêwziêcia stworzy³
sponsor g³ówny � Multi Bank jest czê�ci¹ BRE Banku. Zadania organiza-
cyjne realizowali pracownicy MOSiR i dzia³acze MKS Kutno, Akademii
Pi³karskiej M³ode Lwy. Zgodnie uznano potrzebê organizacji w latach
nastêpnych memoria³owych zawodów.
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

MKS PRZED SEZONEM
Lekkoatletyka

MKS Kutno - Widzew II £ód� 5:1 (1:0)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Maciej Kowalczyk, Adam Grzybowski, Micha³
¯ó³towski (debiut przed kutnowsk¹ publiczno�ci¹ by³ego 27-letniego
pi³karza £KS-u £ód�, Pelikana £owicz, Widzewa £ód�, FSV Budissa
Bautzen - niemiecka liga regionalna), £ukasz Pa³czyñski, £ukasz Znyk
(80 Mariusz Jakubowski), Dawid Klepczyñski, Piotr Michalski (77 Bartosz
Kapruziak), Sylwester P³acheta, Dariusz Gorczyczewski (58 Jaros³aw
Szyc), Daniel Mitura (80 Przemys³aw Michalski). Bramki: 1:0 - Piotr
Michalski (10), 2:0 - Daniel Mitura(54), 3:0 - Sylwester P³acheta (70),
4:0 - Daniel Mitura (73), 5:0 - Sylwester P³acheta, 5:1 - Bartosz Naro¿nik
(90+2). Przed meczem wiceprezes £ZPN Adam Ka�mierczak wrêczy³
zespo³owi MKS Kutno Puchar Fair Play za sezon 2012/2013 w tej klasie
rozgrywkowej. Gratulujemy!

DOBRY MECZ
W trzeciej kolejce mistrzostw III ligi ³ódzko-mazowieckiej przeciwni-
kiem �Miejskich� by³y rezerwy Widzewa £ód�, które w ubieg³ym sezonie
wystêpowa³y jeszcze w M³odej Ekstraklasie. Do Kutna przyjecha³a m³oda
dru¿yna oparta na pi³karzach rocznika 1994-1997. Gra³a ambitnie, ale na
podopiecznych trenera Paw³a �lêzaka nie by³o w tym meczu rady. Tworzy³
on monolit i by³ nie do pokonania. Tak trzymaæ. Spotkanie by³o szybkie
i trzyma³o licznych fanów futbolu do koñca w napiêciu.

Nasz zespó³ III-ligi ³ódzko-mazowieckiej (trener Pawe³ �lêzak, graj¹cy
asystent Andrzej Grzegorek, kierownik dru¿yny Andrzej Królak, masa¿ysta
Edward Ksi¹¿ek) rozegra³ 7 spotkañ sparingowych. Kutnianie wygrali:
z Or³em Parzêczew 3:0, Z Mszczonowiank¹ Mszczonów 2:1, z Nerem
Poddêbice 5:3, z MKP Borut¹ Zgierz 2:1 oraz przegrali: z £KS-em £ód�
0:2, z Nerem Poddêbice 2:3 i z Wis³¹ P³ock 1:2. W ka¿dym meczu testo-
wanych by³o du¿o nowych pi³karzy, m.in. Nigeryjczyk Babatunde Alimi,
który gra³ w MKS-ie �Kutno� wiosn¹ sezonu 2009/2010. Sparingowe gole
zdobyli: Micha³ ¯ó³towski 2, Rafa³ Kubiak 2, Daniel Mitura 4, Adam
Patora 2 oraz Maciej Kowalczyk, Przemys³aw Michalski, Dariusz Gor-
czyczewski, £ukasz Pa³czyñski i Sylwester P³acheta. W sezonie 2013/2014
kapitanem zespo³u bêdzie Rafa³ Kubiak. �M³odzie¿owcami� w dru¿ynie
bêd¹: Arkadiusz B³aszczyk - pomocnik, Maciej Rogala - obroñca, £ukasz
Pa³czyñski - pomocnik i Dariusz Gorczyczewski - napastnik. Cieszy fakt,
¿e w kadrze zawodników jest 6 wychowanków Klubu: Micha³ Soko³owicz
- bramkarz, Tomasz Wróblewski - bramkarz, Maciej Rogala - obroñca,
Mariusz Jakubowski - pomocnik, Arkadiusz B³aszczyk - pomocnik i Piotr
Michalski - napastnik. Zadaniem dru¿yny jest zachowaæ szanse na sku-
teczn¹ walkê w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 o miejsce w koñcowej
klasyfikacji premiowane pozostaniem w zreformowanej III lidze na
sezon 2014/2015.

Nie �uda³ siê� pierwszy mecz �Miejskim� w rundzie jesiennej mistrzostw
III ligi ³ódzko-mazowieckiej sezonu 2013/2014. Kutnianie przed w³asn¹
publiczno�ci¹ wyra�nie ulegli zespo³owi z Aleksandrowa £ódzkiego
bêd¹cym jednym z g³ównych faworytów na awans do II ligi.

MKS Kutno - Sokó³ Aleksandrów £. 1:3 (0:2)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Maciej Kowalczyk, Adam Grzybowski, Jaros³aw
Szyc (m³odzie¿owiec r. 1994, ex Kolejarz £ód�), £ukasz Znyk, (75 Bartosz
Kapruziak - m³odzie¿owiec r. 1994, wychowanek MKS-u), Dawid Klep-
czyñski, Rafa³ Kubiak, Mariusz Jakubowski (46 Piotr Michalski), Sylwester
P³acheta (46 Arkadiusz B³aszczyk, m³odzie¿owiec, r. 1994, wychowanek
MKS-u), Dariusz Gorczyczewski, Daniel Mitura. Bramki: 0:1 - Daniel
Kaczmarek (8), 0:2 - Miko³aj Zwoliñski (19) z wolnego, 0:3 - Konrad
£agodziñski (81), 1:3 - Dariusz Gorczyczewski (83 g³ow¹). Mimo pusz-
czonych goli dobrze w bramce MKS-u spisywa³ siê Micha³ Soko³owicz.
Kutnianie jeszcze nie s¹ zbyt zgran¹ dru¿yn¹. Gra w niej du¿o nowych
i m³odych zawodników. Maj¹ perspektywiczny potencja³, co powinno pro-
centowaæ w nastêpnych meczach. Na pewno nie brakuje im ambicji i woli
walki. Od 69 minuty nasi grali w �10� po dwóch ¿ó³tych i w konsekwencji
czerwonej kartce Jaros³awa Szyca.

PORAŻKA NA INAUGURACJĘ

GKP Targówek Warszawa - MKS Kutno 0:1 (0:0)
MKS: Soko³owicz, Pa³czyñski, Kowalczyk, Micha³ ¯ó³towski, Grzybowski,
Znyk (90+3) Jakubowski), Kubiak (65 Piotr Michalski), Klepczyñski,
P³acheta, Gorczyczewski (85 Szyc), Mitura. Bramka - Sylwester P³acheta
(52). Kapitalnie broni³ Micha³ Soko³owicz. Gdyby nie on, to gospodarze
mogli prowadziæ w pierwszej po³owie nawet 2:0. Brawo! Podopieczni
trenera Paw³a �lêzaka w drugiej ods³onie zagrali z animuszem i zespó³ ze
stolicy cieszy³ siê, ¿e nie straci³ wiêcej goli. Zwyciêstwo raduje i jest
zapowiedzi¹ dalszych - naszych �Miejskich�.

ZASŁUŻONA WYGRANA

Pod takim has³em, po raz drugi w Kro�niewicach, odby³ siê turniej trzy-
osobowego rolleyballu. Na wielofunkcyjnym boisku rywalizowa³o z sob¹
8 dru¿yn - z Krzy¿anowa, Kro�niewic, Ostrów. W meczu o III miejsce
zespó³ o znacz¹cej nazwie �My tylko tu sprz¹tamy� wygra³ 2:0 (15:9,
15:13) z ekip¹ ADHD, a w turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna AC �Pajace� po-
konuj¹c 2:1 LZS Krzy¿anów - 2:1 (7:15, 15:11, 15:13). Najlepsze trzy
zespo³y otrzyma³y z r¹k Ma³gorzaty Przygodzkiej, dyrektora Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach nagrody i medale,
a Jaros³aw Ruciñski (ADHD) - nagrodê Fair Play. Zwyciêzcy grali w sk³a-
dach: AC �Pajace�: Krzysztof Bart³omiejczak, Micha³ Bart³omiejczak,
Dariusz W³odarczyk. LZS Krzy¿anów: Marcin �wi¹tkowski, Kamil Stasiak,
Adrian Orlikowski. �My tu tylko sprz¹tamy�: Mateusz Zwierzchowski,
Marcin Sztygiel, Jakub Grzelak.

Siatkówka

ZMAGANIA OLIMPIJSKIE
Ju¿ 9 raz kutnowski MOSiR zorganizowa³ w naszym mie�cie presti¿owy
mityng w ramach Grand Prix PZLA. Na Stadionie Miejskim im. H.T.
Reymana 150 zawodników, obojga p³ci, rywalizowa³o w 6 konkurencjach.
Do Kutna przyjechali reprezentanci znanych klubów z ró¿nych regionów
kraju, w�ród nich aktualni i byli kadrowicze. Startowali tak¿e biegacze
z Ukrainy. Oto zwyciêzcy: skok wzwy¿ - Agnieszka Bukowczyk (Skra
Warszawa) 175 cm i Szymon Kiecana (Agros Zamo�æ) 216 cm, a Konrad
Owczarek (Politechnika Opole), do którego nale¿y rekord Kutna (228 cm),
by³ drugi (te¿ rezultat 216 cm); 100 m - Ma³gorzata Ko³dej (Agros
Zamo�æ) 11.96 s i Kamil Bijowski (Podlasie Bia³ystok) 10.76 s; 400 m pp³
- Rafa³ Ostrowski (AZS Tarnów) 53.07 s (pi¹ty by³ Rafa³ Kacprzak - 58.42 s
- z UKS �Dziewi¹tka� Kutno); Emilia Ankiewicz (AZS AWF Warszawa)
58.66 s; 200 m - Patrycja Wyciszkiewicz (Olimpia Poznañ) 23.85 s i Marcin
Marciniszyn (�l¹sk Wroc³aw) 21.09 s. ... (Piotr Kowalski z UKS �Dzie-
wi¹tka� Kutno z rekordem ¿yciowym 23.60 s by³ 17 na 34 zawodników);
1500 m - Mariola �lusarczyk (�wiêtokrzyskie) 4.29.37 min i Tomasz
Osmó³ski (RKS £ód�) - 3.46.57 min; skok w dal - Teresa Dobija (AZS
£ód�) - 646 cm i Marcin Starzak (AZS AWF Bia³a Podlaska) - 746 cm. ...
(Rafa³ Ewkowski (UKS �Dziewi¹tka� Kutno z rezultatem 622 cm by³
czwarty.

„O RÓŻĘ KUTNA”

Baseball

W reprezentacji Polski juniorów m³odszych gra sze�ciu zawodników
z naszego miasta. S¹ to cz³onkowie zespo³u MKS Stal BiS: Dominik Gaj-
dziñski, Patryk Janczak, Rados³aw Jó�wiak, Jakub Kopeæ, £ukasz Siejka
i Adrian Krawczyk. S¹ oni wychowankami trenera Andrzeja Pietrzaka
i maj¹ po 14 lat. Ostatnio wywalczyli tytu³ najlepszej dru¿yny w kraju do
lat 15. Niedawno wyst¹pili w turnieju kwalifikacyjnym w Miejskiej Górce
do mistrzostw Europy. Wygrali: z Chorwacj¹ 13:2 i ze Szwajcari¹ 14:13
oraz przegrali: z Austri¹ 7:16, 2:17, Bia³orusi¹ 1:9, S³oweni¹ 3:15, 7:19.
Podopieczni trenerów (z Kutna!) S³awomira Podemskiego i Przemys³awa
Kubickiego - zajêli ostatecznie czwarte miejsce. Zwyciê¿y³a Bia³oru�.

Te jubileuszowe zawody (XV) rozegrane zosta³y na �Orliku� w Ostro-
wach. Siedem dru¿yn gra³o �O Puchar Starosty Kutnowskiego�. W elimi-
nacjach uzyskano wyniki: LKS I Ostrovia Ostrowy - LZS Klonowiec 5:0,
LUKS Olimpia Oporów - KP Wieszczyce 1:1, LKS I Ostrovia Ostrowy -
LUKS Olimpia Oporów 3:1, LUKS Olimpia Oporów - LZS Klonowiec
4:1, KP Wieszczyce - LKS I Ostrovia Ostrowy 1:6, LUKS II Ostrovia
Ostrowy - LKS Bzura M³ogoszyn 1:1, GKS Bedlno - LKS II Ostrovia
Ostrowy 4:2, LKS Bzura M³ogoszyn - GKS Bedlno 5:3. W spotkaniu o
trzecie miejsce LUKS Olimpia Oporów przegra³ karnymi 5:6 z GKS Be-
dlno (w regulaminowym czasie by³o 2:2). Najlepszym zespo³em LZS Ziemi
Kutnowskiej na 2013 rok zosta³ team LKS Bzura M³ogoszyn, który po-
kona³ 3:0 LKS I Ostrovia Ostrowy. Bramkarzem turnieju zosta³ Mateusz
Sawicki z LKS Bzura M³ogoszyn, a strzelcem - Przemys³aw Burdyka (6
goli) z LKS Ostrovia Ostrowy. Jak nam powiedzia³ W³adys³aw Sokó³,
przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Kutnie, trzy najlep-
sze dru¿yny otrzyma³y puchary, a cztery pierwsze sprzêt sportowy (pi³ki i
spodenki pi³karskie). W imieniu Starosty Kutnowskiego wrêcza³ go wójt
Gminy Nowe Ostrowy Zdzis³aw Kostrzewa. Turniej w Ostrowach sta³ na
dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym, i cieszy³ siê du¿ym zain-
teresowaniem mieszkañców Gminy.

POWIATOWE MISTRZOSTWA LZS

KUTNIANIE W KADRZE

Mimo upa³u zawody sta³y na dobrym poziomie i cieszy³y siê du¿ym zain-
teresowaniem mi³o�ników �królowej sportu�. Fan tej dyscypliny Jerzy
Fronczak powiedzia³ nam, ¿e nie spodziewa³ siê, ¿e do Kutna przyjad¹
tak znani, nawet w Europie, zawodnicy. I doda³, ¿e to �wietna promocja
naszego miasta. ¯eby tak by³o, musi byæ dobra organizacja, a t¹ zapewni³
prê¿ny kutnowski MOSiR reprezentowany przez Agnieszkê Jaroszczak,
Marcina Kaniewskiego, Marka Witkowskiego. Brawo!

Wspania³y start Kro�niewianki
Doskonale spisali siê podopieczni trenera Marcina Sztygla w inaugura-
cyjnym meczu ³ódzkiej klasy okrêgowej. Beniaminek V ligi pokona³
u siebie utytu³owan¹ ju¿ dru¿ynê z D³utowa.
MKS Expom Kro�niewianka Kro�niewice - GLKS D³utów 1:0 (1:0)
Jedynego gola, ale jak¿e cennego, bo za trzy punkty, zdoby³... bramkarz
Kro�niewianki Marcin B³aszczyk z rzutu karnego w 40 minucie. W tej
klasie rozgrywkowej gra 16 zespo³ów.

Seniorska Ziemia Kutnowska
W ostatni weekend sierpnia rozpoczn¹ rozgrywki zespo³y ³ódzkiej klasy
A (gr. III)- 12 zespo³ów, w której graj¹ nasze dru¿yny: Ostrovia Ostrowy,
Bzura M³ogoszyn, GKS Bedlno (faworyt!?), D¹browianka D¹browice.
Warto wspomnieæ, ¿e Ostrovia (awans do kl. A) �przesz³a jak burza� przez
sezon 2012/2013 wygrywaj¹c wszystkie mecze. 12 dru¿yn braæ bêdzie
udzia³ w mistrzostwach ³ódzkiej klasy B (gr. III). W�ród nich jest �jedynak�
z powiatu kutnowskiego - LKS Olimpia Oporów.

Pi³ka no¿na

Koszykówka

W zespole �Polfarmex-u�, KKS-u �Probasket� Kutno, graæ bêd¹ nowi
zawodnicy: Jakub Garbacz (17.03.1994r., wzrost 196 cm. rzucaj¹cy obroñca,
ex Rosa Radom), S³awomir Sikora (2.04.1986 r., 194 cm, rzucaj¹cy/ niski
skrzyd³owy, ex PC Siden Toruñ), Hubert Pabian (21.01.1989 r., 199 cm,
skrzyd³owy, ex Spójnia Stargard Szcz.), Sebastian Laydych (02.07.1987
r., 203 cm, skrzyd³owy, ex Astoria Bydgoszcz). Poza tym: Jakub D³uski,
Krzysztof Jakóbczyk, Dawid Brêk (aktualnie zapalenie �ciêgna Achillesa
- 3 miesi¹ce pauzy!), Wojciech Glabas, Mateusz Szwed, Hubert Mazur,
Szymon Rduch, Maciej Poznañski. W ramach przygotowañ rozegrany
zosta³ w Kutnie sparing z II ligowym Ksiê¿akiem £owicz 87:47. Zespó³
przebywaæ bêdzie na zgrupowaniu w Brzegu (tam mecze kontrolne, m.in.
z Turowem Zgorzelec). Uczestniczyæ bêdzie tak¿e w turniejach (6-8.09
w Ostrowie Wlkp.) i w Kutnie - �O Ró¿ê Kutna:� (21-22.09).

KUTNIANIE PRZED ROZGRYWKAMI

ZAWIODŁA DEFENSYWA
Broñ Radom - MKS Kutno 3:1 (2:1)

Bramki: 0:1 - Gorczyczewski (3), 1:1 - Le�niewski (4), 2:1 - Chrzanowski (21),
3:1 - Bartczak (55, karny). Gospodarze odnie�li zas³u¿one zwyciêstwo.
31.08 o godz. 17.00 w Kutnie MKS graæ bêdzie z Mazurem Karczew.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 364

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Has³o: A1-C5-L10-L1-E7-K8  B9-A3-M1-E9-I8-J-C9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Poziomo: A-1. Deseñ na kilcie A-7. Miara nudy B-9. Znak na
suwmiarce C-1. W filmie J. Hoffmana wyst¹pi³ w roli Podbipiêty
(Wiktor) D-9. Stalowe lub zszarpane ¿yciem i prac¹ E-1. Proszek
do czyszczenia E-5. Pole do dzia³ania G-1. Przestroga I-1. Naj-
wiêksze miasto Korei I-6. Le¿y na Pojezierzu Pomorskim J-9.
Koronacyjne miasto królów francuskich (Szampania) K-1. Har-
cerz na zimowisku L-9. Cz³onek Narodowej Demokracji M-1. W¹¿
z �Ksiêgi d¿ungli� Kiplinga M-5. Twoje oblicze.

Pionowo: 1-A. Muzu³mañska cytadela 1-I. Cz³owiek znosz¹cy
spokojnie przeciwno�ci losu 2-E. S³owicze �piewy 3-A. Sok z alo-
esu 3-I. Porozumienie stron 4-F. Wynalaz³ telefon 5-A. Wydawca
�Gazety Wyborczej� 5-J. Morski, a tak¿e lotniczy 6-E. Krasomówca
7-A. �... koperty� z repertuaru P. Szczepanika 7-I. Serial TVP
re¿yserowany przez A. Holland 9-A. Wpada do Morza Bia³ego
9-I. Sadzonka z pêdu drzewa 11-A. Rybka akwariowa 11-I. D�wig
13-A. Elegancja 13-I. Kol¹ca pszenica.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzona 4 lipca 1936 roku w Poznaniu. Jest wybitn¹ polsk¹ �piewaczk¹
�wiatowej s³awy (sopran koloraturowy) wystêpuj¹c¹ w latach 70, 80 XX
wieku u boku najlepszych artystów �wiata. W niedawno zakoñczonym
w naszym mie�cie IV Letnim Festiwalu Muzycznym by³a jego gwiazd¹.
Ze swoimi fanami spotka³a siê w reprezentacyjnym Hotelu �Rondo�. Po-
godna, u�miechniêta i bardzo skromna. Pochodzi z rodziny o tradycjach
muzycznych. Jej mama by³a pedagogiem gry na fortepianie i akordeonie
oraz wystêpowa³a jako �piewaczka. Siostry artystki natomiast wykonuj¹
zawody powi¹zane z muzyk¹ (foniatra i psycholog muzyczny). Zdzis³awa
Donat podkre�la, ¿e ich dom by³ zawsze pe³en muzyki. Uczy³a siê w pod-
stawowej i �redniej szkole muzycznej. Wspomina, ¿e od dzieciñstwa
lubi³a �piewaæ. Mama widz¹c to mówi³a: �Ucz siê pilnie fortepianu, bo
w tobie jest muzyka�. Zdawa³a na historiê sztuki, lecz nie dosta³a siê. �wiat
artystyczny i sztuka zawsze j¹ poci¹ga³. Kiedy nie uda³o siê zdobyæ
indeksu na uniwersytecie, zdecydowa³a siê na studia na Wydziale Mecha-
nizacji Rolnictwa Politechniki Poznañskiej, gdzie by³y wolne miejsca.
Wst¹pi³a... do zespo³u góralskiego, który za³o¿y³ kolega ze studiów.
Artystka mówi: ��piewali�my, tañczyli�my... wystarczy³o, aby wy¿yæ siê
artystycznie. Same studia te¿ wspominam jako bardzo ciekawe. Pozna-
³am... miêdzy innymi technologiê obróbki drewna. Poniewa¿ interesowa³a
mnie fotografika, przenios³am siê po dwóch latach do Warszawy na
Mechanikê Precyzyjn¹ na Politechnice Warszawskiej�. Dosta³a siê na drugi
rok �piewu do Szko³y Muzycznej. Wystêpowa³a równie¿ w chórze przy
Uniwersytecie Warszawskim. �piewa³a solo. Wtedy pierwszy raz wykona³a
ariê Mussety z opery �Cyganeria� Pucciniego. Opowiada, ¿e na Politech-
nice otacza³o j¹ grono kolegów, którzy mieli artystyczne zainteresowania.
�Chodzili�my w niedziele na poranki symfoniczne do Filharmonii, a potem
szli�my prosto do �Zachêty�, do muzeum i do ukochanego baru mlecznego
przy Marsza³kowskiej. To by³y najwspanialsze moje niedziele�. W tej
grupie by³ Edward Pa³³asz, znany pó�niej kompozytor i wicedyrektor
Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Ryszard Winiarski, pó�niejszy rektor
sto³ecznej Akademii Sztuk Piêknych. Ukoñczy³a studia ze specjalizacj¹
przyrz¹dy optyczne. Przez dwa lata wykonywa³a zawód w Centralnym
Instytucie Pracy. �To by³a ciekawa przygoda. Zaprojektowa³am specjalne
kobaltowe okulary dla hutników. Musia³am pojechaæ do Nowej Huty, by
poznaæ jak pracuj¹, jak wylewaj¹ roztopion¹ stal. Ogromne prze¿ycie�.
Jej nauczycielk¹ w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina
w Warszawie by³a profesor Zofia Bre�gy, która ukszta³towa³a jej g³os
i nakierowa³a repertuarowo pozostaj¹c równie¿ pó�niej najwa¿niejsz¹
korektork¹ jej g³osu. To w³a�nie ona trafnie przewidzia³a, ¿e w przysz³o�ci
partia Królowej Nocy z opery Mozarta �Czarodziejski flet� bêdzie jej �dru-
gim zawodem. Na pocz¹tku swego artystycznego rozwoju mia³a równie¿
okazjê pobrania kilku lekcji u s³ynnej Ady Sari, która udzieli³a jej dalszych
sugestii w zakresie interpretacji arii Królowej Nocy. Swoj¹ artystyczn¹
karierê rozpoczê³a w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.
�piewa³a partie solowe; w tym operowe, pie�ni ludowe i wojskowe. Po
dwóch latach przenios³a siê do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Przyjêto j¹
po przes³uchaniu, które by³o og³oszone w ca³ej krajowej prasie. Debiutowa³a
rol¹ pazia Janusza w operze Stanis³awa Dunieckiego �Paziowie Królowej
Marysieñki�. Dyrektorem Opery Poznañskiej by³ wtedy Robert Satanowski.
Na tej scenie wystêpowa³a sze�æ lat. Tam te¿ pozna³a Kurta Pscherera,
niemieckiego re¿ysera. Zachwyci³ siê jej g³osem, precyzj¹ i stylem. Kiedy
zosta³ dyrektorem Opery w Monachium (Staatstheater am Gärtner Platz)
zaprosi³ j¹ do wystêpów. To by³ pocz¹tek jej �wiatowej kariery. Zadebiu-
towa³a tam jako Królowa Nocy. Z t¹ parti¹ objecha³a pó�niej ca³y �wiat.
W 1967 roku zosta³a laureatk¹ Miêdzynarodowego Konkursu �piewaczego
w Tuluzie, a nastêpnie w Helsinkach. W r. 1972 na zaproszenie dyrektora
Jana Krenza przenios³a siê do Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie �pie-
wa³a ponad 20 lat. By³a ulubienic¹ publiczno�ci. Debiutowa³a parti¹ Rozyny
w �Cyruliku Sewilskim� G. Rossiniego, a nastêpnie rol¹ �£ucji z Lam-
mermoor�  G. Donizettiego. Jako jedna z nielicznych na �wiecie �piewa³a
przez 29 lat partiê Królowej Nocy. Sporo podró¿owa³a po Europie i �wiecie.
Uznanie wzbudza³a w Neapolu, Hamburgu, Rzymie, Genewie, Londynie,
Wiedniu i przez dwa lata w mediolañskiej La Scali, i w Metropolitan Opera
w Nowym Jorku. �piewa³a z sukcesami w San Francisco, Salzburgu, Tokio,
Weronie prawie wszystkie wielkie partie operowe kobiet w tej barwie g³osu.
W Monachium przyznano jej honorowy tytu³ Kammersängerin. Podkre�la,
¿e obojêtnie gdzie wystêpowa³a - wszêdzie musia³a daæ z siebie wszystko.
Zawsze siê mobilizowa³a, jakby to by³ ostatni wystêp w ¿yciu. Po przej�ciu
na emeryturê staje siê jurorem Miêdzynarodowych Konkursów Wokal-
nych, prowadzi kursy mistrzowskie dla m³odej kadry �piewaczej. Kszta³ci³a
te¿ studentów koreañskich w Daegu. Dzia³alno�æ pedagogiczn¹ rozpo-
czê³a w Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskuj¹c w niej tytu³ profesora.
Obecnie prowadzi klasy �piewu w warszawskiej Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina. Dzia³a aktywnie w Towarzystwie Mi³o�ników
Muzyki Moniuszki. Zdzis³awa Donat ci¹gle ma wiele planów i podejmuje
siê nowych wyzwañ. �miej¹c siê mówi: �Nie zd¹rzê chyba umrzeæ, a je�li
ju¿ - to w biegu�.        Jerzy Papiewski
P.S. Przesympatycznej i Wspania³ej Artystce ¿yczymy Wszystkiego
Najlepszego!

Zdzis³awa Donat w Kutnie

WIELKA DIWA SCENY OPEROWEJ
W sobotê, 17 sierpnia br., mi³o�nicy jazdy na rowerze wyruszyli na czwarty
w tym sezonie rajd. Tym razem wydarzenie mia³o charakter miêdzygminny.
Trasa licz¹ca 45,5 km wiod³a przez tereny administracyjnie przynale¿ne
do gmin: Kro�niewice, Nowe Ostrowy i £aniêta. Rajd zosta³ zorganizo-
wany przy wspó³pracy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kro�niewicach oraz Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w £aniêtach,
a honorowym patronatem objêli go w³odarze obydwu gmin: Julianna
Barbara Herman - burmistrz Kro�niewic (osobi�cie bior¹ca udzia³, w cha-
rakterze uczestniczki) i Stanis³aw Jêdrzejczak - wójt gminy £aniêta. Na
starcie stanê³o 70 rowerzystów, którzy wyruszyli na szlak podzieleni na
6 grup. W�ród uczestników byli przedstawiciele gminy £aniêta, którzy �
jako ¿e rajdów dot¹d nie organizowali - skierowali na trasê ,,duet sonda-
¿owy� w osobach Marka Dymkiewicza � pracownika ³aniêckiego GOKiS-u
i Gabrysi Krasuckiej � gimnazjalistki. Tym razem miejscem d³u¿szego
odpoczynku, który zwykle wypada w po³owie trasy, by³ park w £aniêtach.
Tam uczestnicy mogli wzmocniæ si³y os³abione drog¹ i panuj¹cym upa-
³em. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie siedziby GOKiS w £aniêtach
mieszcz¹cej siê w zabytkowym neogotyckim budynku, zwanym ,,zamecz-
kiem�. Uczestnicy rajdu mogli zwiedziæ wnêtrza, obejrzeli równie¿
wystawê archeologiczn¹ z³o¿on¹ z eksponatów pozyskanych podczas pro-
wadzenia prac ziemnych przy budowie autostrady A1, podziwiali tak¿e
rêkodzie³o powsta³e w wyniku zajêæ oferowanych przez GOKiS. Zwie-
dzaj¹cych oprowadzi³a Barbara Bawej � kierownik placówki. Kolejny rajd
� we wrze�niu.

MIĘDZYGMINNY RAJD

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie dziêkuje: w³odarzom
gmin Kro�niewice i £aniêta za objêcie patronatem sierpniowego rajdu;
burmistrz Juliannie Barbarze Herman za osobisty udzia³, dziêki czemu
,,przyk³ad idzie z góry�; Henrykowi Ociepie � przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej i wszystkim opiekunom grup, którzy w ramach wolontariatu
troszczyli siê o bezpieczeñstwo rowerzystów i porz¹dek podczas przejaz-
du; Ireneuszowi Wrzesiñskiemu - komendantowi Komendy Policji w Kro-
�niewicach oraz funkcjonariuszom zaanga¿owanym w zabezpieczenie trasy
rajdu; dzia³ania te GCKSiR zg³asza do Sevres pod Pary¿em jako wzorcowe;
Andrzejowi Kubiakowi, który w ramach wolontariatu, z ochot¹ prowa-
dzi³ serwis naprawczy; W³odzimierzowi Pawlakowi za pe³nion¹ z u�mie-
chem rolê kierowcy wozu technicznego; wszystkim uczestnikom rajdu �
za przyjemno�æ wspólnej podró¿y. Szczególne podziêkowania dla Barbary
Bawej i ca³ej ekipy GOKiS w £aniêtach za wspó³pracê organizacyjn¹,
¿yczliwo�æ i otwarto�æ. Mamy nadziejê, ¿e na kolejny rajd wyruszymy
wspólnie. Liczymy na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê.          /M.P./
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OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

Najwiêcej by³o tym razem zabawek dla dzieci: lalki, mi�ki, kolo-
rowe peruki, sztuczne pistolety i karabiny, gitary i s³odycze, by³y
te¿ wyroby wikliniarskie, krasnale ogrodowe, kolorowe balony,
obwarzanki. Odwa¿niejsi kupowali kapiszony i petardy, których
huk s³ychaæ by³o pó�niej w bocznych ulicach �ródmie�cia. W godzi-
nach popo³udniowych, w ko�ciele parafialnym, odby³a siê uroczysta
msza �wiêta odpustowa, której oprawê artystyczn¹ przygotowali
uczestnicy V Miêdzynarodowych Warsztatów Wokalnych z udzia³em
Anny Jeremus-Lewandowskiej, dyrektor tegorocznego, czwartego
ju¿ Letniego Festiwalu Muzycznego. Wykonawcom akompaniowa³
na odnowionych organach dr Jaros³aw Domaga³a.         /A.B./

PARAFIALNE UROCZYSTOŚCI
Parogodzinny �drobny� deszcz nie przeszkodzi³ mieszkañcom
Kutna w tegorocznych obchodach dnia patrona parafii �wiêtego
Wawrzyñca. Do po³udnia, choæ pod parasolami, na placu odpu-
stowym w�ród rozstawionych tradycyjnie kolorowych kramów
przemieszczali siê rodzice z dzieæmi.

Ju¿ po raz 32 przez nasze miasto i Ziemiê Kutnowsk¹ przesz³a piesza
pielgrzymka Diecezji P³ockiej udaj¹ca siê na Jasn¹ Górê. W tym roku
przy�wieca³o jej has³o: �Kto wierzy nigdy nie jest sam�. Nawi¹zywa³o
ono do trwaj¹cego w ko�ciele powszechnym Roku Wiary. Przewodnikiem
pielgrzymki by³ ksi¹dz Jacek Prusiñski. Przez Ziemiê Kutnowsk¹ prze-
sz³o oko³o 1.300 osób w 11 grupach. Natomiast sam ksi¹dz Prusiñski uczula³,
i¿ pielgrzymka to rekolekcje w drodze i prze¿ycia duchowe, a nie rajd
turystyczny. Tradycyjnie pierwszym miejscem odpoczynku by³ plac piel-
grzymkowy przy Sanktuarium Maryjnym w G³ogowcu.

PRZEZ KUTNO DO CZĘSTOCHOWY

Tu wszyscy uczestniczyli w polowej mszy �wiêtej, podczas której dwoje
m³odych ludzi z Ciechanowa zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski. Byli to: Mag-
dalena Sadowska i £ukasz W¹do³owski. Odchodz¹cych pielgrzymów
po¿egna³ ksi¹dz Piotr Kalisiak, proboszcz z G³ogowca. Drugim miejscem
odpoczynku by³ Wo�niaków, gdzie w s¹siedztwie ko�cio³a �w. Micha³a
Archanio³a przygotowany by³ dla wszystkich obiad.          /A.B./

Od 1955 r. jest w powiecie kutnowskim, przedtem wie� i folwark w gminie
i parafii Witonia, w powiecie ³êczyckim. Do Byszewa nale¿a³y osady: Tuklêcz
i Budki. Jan Orsetti, szambelan królewski, otrzyma³ Byszew od matki Salomei
z G³êbockich w 1779 roku. Pozostali bracia: Wilhelm, Józef i Dominik otrzy-
mali sp³aty lub inne maj¹tki. Jan o¿eni³ siê z Teres¹ z Bratoszewskich, córk¹
Andrzeja Bratoszewskiego, w³a�ciciela Dobrzelina i Stepowa. Powiêkszy³
maj¹tek o folwark Budki, Leszno oraz czê�æ Strzegocina. Maj¹tek ten przekaza³
swoim dzieciom: córkom - Eustachii i Franciszce oraz synom: Andrzejowi,
Józefowi, Tomaszowi i W³adys³awowi. W testamencie zapisa³ dary: dla szpitala
w Witoni, dla ko�cio³ów - w Strzegocinie i Witoni. Byszew przypad³ Józefowi
o¿enionemu z Konstancj¹ Wodziñsk¹ z Go³êbiewa; siostr¹ Macieja - kasztelana
wojewody. Ich dzieci to: Helena z mê¿a Rulikowska i Wilhelm, który po �mierci
ojca w 1853 roku przej¹³ Byszew. W 1864 roku sprzeda³ go Teodorowi Orse-
tiemu, a sam naby³ Oporów. W nastêpny roku Teodor sprzeda³ Byszew Alek-
sandrowi Radoszewskiemu, a po jego �mierci czê�æ odziedziczy³a wdowa
Józefa z ¯elis³awskich i jej syn Józef. W 1874 roku Józef Radoszewski wykupi³
od matki jej czê�æ Byszewa i sta³ siê jedynym jego w³a�cicielem. Zmar³ bez-
dzietnie w 1920 roku, a maj¹tek zapisa³ Marii, Paulinie i Emilii - z Wysockich.
Sukcesorki powierzy³y administrowanie maj¹tkiem Karolowi Staweckiemu.
To in¿ynier - technolog, za³o¿yciel spó³dzielni �Rolnik Kutnowski� i prezes
Zak³adów Rolniczo Przemys³owych Ziemi Kutnowskiej. Zmar³ w 1933 roku.
Gospodarstwem kierowa³ wzorowo. Folwark rozparcelowano w 1945 roku.
Cenn¹ pami¹tk¹ po dawnych w³a�cicielach jest dwór (na zdjêciu). Zbudowany
na pocz¹tku XX wieku jest murowany, piêtrowy oraz podpiwniczony na planie
prostok¹ta. Front zdobi ganek z balkonem. Nad nim jest trójk¹tny szczyt
z okr¹g³ym okienkiem. Od strony ogrodu, na osi budynku, znajduje siê obszerny
taras. Uk³ad wnêtrz jest dwutraktowy. Zachowane zosta³y resztki elementów
wyposa¿enia, miêdzy innymi drzwi wej�ciowe i schody.  /J.P./

(na podstawie ksi¹¿ki Henryka Lesiaka �Wie� i dwór
w powiecie kutnowskim� - FOR PRESS, Kutno 2003)

Ciekawostki Ziemi Kutnowskiej

BYSZEW

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
10 września 2013 r.




